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 ی مترجم:مقدمه

کند و باشد و نقش مهمی در زندگی مسلمانان ایفا میی ثوابت از مسائل بسیار مهم میمسئله

 داند که زندگی انسان بر رویی اسالمی است، خداوند متعال به خوبی میضامن بقای جامعه

ی داشته باشد که گیرد که ثوابت معینگردد و نظم و سر و سامان میزمین، تنها زمانی پابرجا می

رناپذیر امور تغیی ،دهی دهد و متغیراتش را کنترل نماید به همین دلیل در دین اسالماو را جهت

کیفی که بخشد و در همان حال از طریق تغییر را نظم می اشی فرو فرستاده که زندگییا ثوابت

پردازد تا به انحرافی که ماند بلکه به کنترل آن میدهد ثابت و متوقف نمیزندگی را رشد می

گاه قرار دادن ثوابت به استقبال کشاند در نیفتد و با تکیهزندگی را تباه کرده و به نابودی می

ت خویشتن متغیرات جدید در تمام عصور برود و آنها را با حیات خود همنوا سازد و به خدم

 که مسلمانان در تمامی دورانی که زمام حکمرانی را در دست داشتند چنین کردند.گونهدرآورد آن

ها به جهان اسالم و نیز دوری با این وجود متاسفانه در دو قرن اخیر، روی آوردن موج فتنه

، مسلمین از اصل دین و فراگیری جهل، سبب شده افرادی که تحت تاثیر تهاجم فکری غرب

ی مسیحیت، اند چنین بپندارند که دین اسالم نیز بایستی همانند دین تحریف شدهخود را باخته

ی دهی و نیز منزوی شدن در گوشهجهت ر و تحول بسوی دوری از زمامداری،سیر تکاملی تغیی

آن  سِر تسلیم فرود آورد! !معابد را طیّ کند و به ادعای آنها در برابر خردورزی، عقالنیت و علم

هم علمی که بر مبنای مادیات و تجربه و آزمایش مبتنی است و امور متافیزیک و غیرمادی را 

 کند!! انکار می

دانند که تفاوت اسالم با مسیحیِت تحریف شده از آسمان تا زمین است .. اشتباه اما آنها نمی

بر ثوابت بود و اش کرد و تمرکز اصلیکلیسا این بود که همه چیز را جزو ثوابت قلمداد می

شد، در مقابل این طرز انگاشت و اعتباری برای آنها در زندگانی قائل نمیمتغیرات را نادیده می

ی فلسفی این بوده و هست که تفکر، اشتباه سکوالریسم و داروینیسم و دیگر افکار دارای پشتوانه

 داند..نها را معتبر نمیورزد و آهمه چیز را بر خط متغیرات آورده و نسبت به ثوابت اهمال می

حال آنکه اسالم حدّ وسط بین این دو رویکرد و نگرش است، اینگونه که در نظر آن، نه تمامی 

شمرد بلکه اموری را میی امور را جزو ثوابت برزندگانی عبارت از امور تغییرپذیر است و نه همه
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و بر آورد متغیر به حساب میهمیشه و در هر زمان و مکان ثابت دانسته و امور دیگری را هم 

 نشاند.هر یک را در جای مناسب خود می همین اساس،

ی تمام در هجوم به ثوابت و عرضهچنان  گرافیلسوفان نسبیسکوالرها و  ،کنونی عصرالبته در 

حتی وجود خدا، قیامت، اند که هدر پیش گرفتافراط راه  ،مسائل از جمله امور غیبی به عقل

ویی بدان مسائل مدرن نیز از پاسخگتجربی علم دانند! مسائلی که اموری نسبی میاخالق و... را 

 عاجز مانده است.

ناشی از عدم آگاهی عموم مسلمانان با ثوابت  ،ما معتقدیم که تالطم روزافزون فضای فکری جامعه

با ثوابت  است کهمسلمانان بویژه داعیان بر  با توجه به چنین وضعیتی،دین اسالم است بنابراین 

شان فراهم موجبات اتحاد و اجتماع ،گردند و در نتیجهبه اصل خود بازدین خود آشنا گردند تا 

آید و بتوانند یکصدا و همگام از دین فطری و متعادل اسالم در مقابل افکار منحرف موجود دفاع 

 نمایند.

الم گرد هم آورده و اسباب ی مسلمانان را بر ثوابت و محکمات اساز اهلل متعال خواستاریم که همه

 هدایت آنها و حّل اختالفات میانشان را فراهم آورد.

 

 97 تابستان   خداداد مطاعی پور
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 معاصر ثوابت مسلمان
 

 :مؤلف مقدمه

َّمََِّّاهللِبََِّّوذ َّنع َّ،َّوحَّيهَِّهدَِّنستحَّوحََّّعينه َّنستحَّهَّوحَّد َّحمحَّ،َّنحَّهللَِّمدحَّالحََّّإن َّ) َّمحَّا،َّوحَّنحَِّسَّأنف ََّّورَِّنَّش  ََّّيئاِتَّنَّسح َّا.َّمحَّنحَّلَِّأعمح َّهدَِّنَّيح

َِّضَّالَّم َّفحََّّاهلل  َّلَّفحَّضلَِّنَّي َّمحَّه،َّوحَّلحََّّل  ََّّأنَّالَّإلهحََّّد َّأشهحَّه.َّوحَّلحََّّيحَّادََِّّهحَّالح ََّّه َّحدحَّ،َّوحََّّاهلل إال  َّالح ََّّشح َّأن ََّّد َّأشهحَّه،َّوحَّلحََّّيكح

حَّ َّهَّوحَّبد َّدًاَّعحَّم َّم  َّول َّرس  َّلحَّه،َّصح َّوحََّّاهللَِّوات  َّسح َّ.(يهَِّلحَّعحََّّه َّم َّالح

تحکیم ارتباط  نیاز شدیدی به -کردهتحصیلبویژه جوانان -حاضر مسلمانان عصر  براستی که

تذکر  تنخویش این هستند که بصورت مداوم بهنیازمند  دارند؛ شاناسالم و قرآن ،خود با پروردگار

ی خود در قبال ند که با وظیفهنیاز دار ؛ندنمای مروردر درون خود را  شانو اهداف و وسایلدهند 

و  شده، تباهدر قبال بشریت نگران شاننیز وظیفهو آشنا گردند و برادران مسلمانشان  خویشتن

 دوخته است.آنان  نوشدارویبه کشد و چشم که انتظار آنها را می ندرا بشناسای دیدهرنج

کنند و ستونهایی که برپای می بناند که را بشناسهایی پایهنیاز دارند شدیدا مسلمانان معاصر 

ی آنها بواسطههایی که آغازند و انگیزهحرکتی که از آنها حرکت می شروعسکوهای دارند و می

هیچگاه از خود دهند و العین خود قرار میکه آن را نصب «ثوابتی» ، وافتندمی جنبشبه تکاپو و 

ای و در هر فکر یا دغدغهگامی هر در  ،هاسنفَ تمامدر  ،و روزند و در هر لحظه از شب سازمین جدا

ی با تمامی اینها آشنایی تس، بایآیندکنند و به حرکت در میروز بر اساس آنها عمل میدر شبانه

 .داشته باشند

دشمنان  که چرانیاز شدیدی به معرفت و شناخت این ثوابت و یادآوری مداوم آنها دارند  آنان

را از تفکر و نگرش مسلمانان محو  «ثوابت» این ،مختلف هایخواهند با اسلوبها و شیوهاسالم می

 ند.اعتماد کنگردانند یا آنان را نسبت بدان ثوابت بی

ایشان را  ای که خداوندتا وظیفهدارند  «ثوابت» ی به شناخت اینی ضرورین آنان نیازهمچن

-زرگ و کارهای گرانهای ببرای اینکه مسئولیتنیز مایند و ضمانت نن مکلف نموده به انجام آ

اسالمی که   اسالم است؛چرا که آینده از آنِ ،کشد به انجام برسانندکه انتظارشان را می قدری

 .اش نجات خواهد بخشیدبحرانی کنونیوضعیت شریت را از ب
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و بخاطر یادآوری به جوانان  ام گذاشتهای که خداوند بر عهدهرا بخاطر وظیفه «ثوابت»من این 

 ،روی آورند هام تا بداندارمی آنها بیاندن دیگران با آشنا نموقدم و متدین و نیز به منظور ثابت

 عمل نمایند.بدانها  سپسپایبند شوند و 

 از لطف و فضل خداوند به من بوده ،امیت دست یافتهموفقبه ام نابراین اگر در آنچه تقدیم داشتهب

برایم بس که تالشم ، و اگر هم غیر از این باشد همین کنمو بخاطرش او را سپاس و ستایش می

 به فقط( انابت و توبه با و سازممی واگذار بدو را بارم و کار) و کنممی توّکل او بر ام و تنهارا کرده

 گردم.بر می او سوی

 

 دکتر صالح عبدالفتاح خالدی
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 ثوابت در عصر متغیر ما

 :، عصر تغییر و تحول استما عصر

اسالم از حکمرانی و راهبری کنار  که در آن،-عصر جدید  ها و ویژگیهایاز مهمترین خصلت

 .استمی دائو تحول اینست که عصر تغییر  -زمام امور را به دست گرفته ،اهلیتگذاشته شده و ج

مردم را به انقالب و  و با تمام توان خود، فریاد بر آوردند السفه و اندیشمندان در دنیای غربف

و هدف آنان  شناختند و بین آنها مرسوم بودکه می تمام ثوابتی برشوریدن ، خواندند شورش فرا

بود که بین  یاع شدید و تلخنز منشأ آن، کلیسایی نصرانی بود که شوریدن بر دین ،از این کار

رهبری و  ،تن آن از سکانداریشان بر کلیسا و کنار گذاشگرفت و به پیروزیکلیسا در آنها و

 .منادی آن بودانجامید که کلیسا  و تصوراتیکفر به تمام افکار  نیز ودینی و دنیوی دهی جهت

، شانغرب بر هر چیز ثابتی شوریدند و اقدام به تغییر ثوابتی کردند که نیاکان در بدین گونه 

 آنها را دارای ،ی زندگی خود طی قرون متمادیو بشریت در گستره قرنها با آنها زندگی کرده بود

 اعتبار و ارزش قلمداد کرده بود.

. وردندو بر خط متغییرات آ و رفتارها را تغییر دادندآداب فضیلتها و اخالق،  تباطات و پیوندها،ار

پاکی و ، حالل و حرام و ، عیب و عار: عفت و پاکدامنی، اصطالحاتاز قاموس زندگانی خود

ند دست شستاز آنها و  گسیختندو ضوابط ها دند .. و بدین گونه از قید و بندسرافرازی را حذف کر

د که در آن با حیوانیتی پست و ای بزرگ مبدل گردیخانهاحشهجوامع آنها به ف در نتیجه و

، طوری که حتی حیوانات کردنداقدام میهای خود به ارضای شهوات و هوس افسارگسیخته

 .نددادو انجامش نمی کردههم از آن شرم جنگل 

نجا ودند بدابندها نزد آنان و ادعای تغییر و تحولی که بدان معتقد بوضوابط و قید  گسیختگی

نگرد بابصیرت بدان می مسلمان چونکه طوری شان، عجیب و غریب گشت؛انجامید که زندگانی

سوزد و دلسوزانه بر خورد و دلش به حال آنان میشود و برایشان تاسف میاز آنها متعجب می

 !حسرت و افسوس بر بندگان :کهآورد زبان می

 :سید قطببشریت فاقد ثوابت توسط  از تصویرنمایی فنی و طنز
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 شکلی فنی و تمسخرآمیز بهدین و ارزشها در جهان غرب را  گسیخته ازت بشری، سید قطب

 :داردچنانکه بیان میاست  تصویر کشیدهبه 

، و همانند و استوارش بریده شده ستاویز محکماز د دستشبشریت، اصل ثابت را از دست داده و »

خارج گردیده و نزدیک است که با یک برخورد، خود و  شیک جرم آسمانی گشته که از مدار

 تمام جهان را نیست و نابود کند:

َّ َّفِيِهن نح مح َّوح ض  حرح اْلح َّوح ات  وح مح َّالس  ِت دح سح َّلحفح مح ه  اءح وح هح
َّأح قُّ َّالحح بحعح َّات  لحِو  و حق اگر} (71 مؤمنون:)َّوح

 به تمایالتشان طبق بر هستی جهان و) کردمی پیروی ایشان هوسهای و خواستها از حقیقت

 {.گردیدندمی تباه برندمی بسر آنها در که کسانی یهمه و زمین و آسمانها( افتادمی گردش

به وضعیت انسان عاقل و هوشمند که به سرسام مردم این زمانه دچار نشده است، وقتی که 

اوضاع، سنتها، کند که در تصورات، افکار، قوانین، نگرد مشاهده میمی بشریت امروزینابسامان 

بیند که همچون دیوانه، گونه و شنیعی گردیده است .. میعادات و حرکاتش دچار سرگردانی زشت

بیند زند .. میافتد و دست و پا میخرد به تشنج میی بیزدهدرد و همانند جنجامه از تن می

-چنانکه ُمد لباسهایش را باب میل خواستنکند آروز در فکر و اعتقاد، مُدی تازه عوض می که هر

 دهد!..ها و اهوای مراکز تبلیغ ُمد تغییر می

خندد گریزد و همانند مجنون میآورد و همچون فراری میفریاد بر می ،کند که از دردمشاهده می

رود! و در پِس خیاالت به راه میکشد و به دنبال هیچ و پوچ و همچون شخص مست عربده می

ترین و پلیدترین سنگها را در اندازد و پستهای خود را به دور میافتد و گرانبهاترین داشتهمی

 گویند!ها از آن سخن میکه افسانه نفرینیگیرد! این، نفرین و لعنت است، همچون بر می

دو چندان را د تا میزان تولید کند و او را به یک ابزار تبدیل میکش، روح انسان را میاین نفرین

 .کند

اخالقیات و مفاهیم واال را  ،، مبانی و مستلزمات انسانیِ انسان و احساس او به زیبایینفریناین 

تولیدکنندگان فیلمهای  برای تعداد اندکی از رباخواران، تاجران صنعت سکس، برد تااز بین می

 د!ها، سود هنگفت فراهم کنسینمایی و مُدخانه
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نگریم میکه هایشان به سیمای مردم و نظرات، حرکات و سکنات، مُدها، افکار، آراء و خواست

ند و نه بر نمایکنیم که آنها، فراری و تحت تعقیب هستند، نه به چیزی توجه میچنین تصور می

آنان  را واضح و روشن و صحیح ببینند ..کنند تا چیزی و کمی درنگ نمی ورزند!چیزی ثبات می

گریزند گریزند، از خویشتن گرسنه، نگران و متحیری میاز خود می در حال فرار و گریز هستند؛

زند و در چارچوب ثابتی حرکت گیرد و بر محور هیچ ثابتی دور نمیکه بر هیچ ثابتی قرار نمی

تواند به تنهایی و جدای از تمام نظام هستی زندگی کند. نفس بشری نمی کند .. حال آنکهنمی

راهنمایی هدایتگر آرام نگیرد به آرامش و  یکه حیران و سرگردان است و بواسطهو تا زمانی

 1.«خوشبختی نخواهد رسید

 :است پیروی از هوی و هوس ،از انحراف و تباهی آنهار

غییر دادند و وابت را تثتمام آنگاه که  انحراف و تباهی شدندکسانی وجود دارند که دچار  :گفتیم

؛ از خداوند، ن کردند که فراری و گریزان بودندبه این دلیل چنی البته .شوریدند ولاص یبر همه

ان گریزان شروان و انسانیت روح و از خویشتن و از از کلیسا، ،از دین، از نصرانیت )مسیحیت(

 .بودند

س خود نها از هوی و هو، آشان استآنان درواقع پیروی از هوی و هوس راز انحراف و تباهی

سبب  باشد وها، پیروی از هوی و هوس میپیروی کرده بودند، حال آنکه اصل و اساس مصیبت

و  ستاو هوس ، پیروی از هوی ، پیروی از هوی و هوس است، بنابراین اصل بال و مصیبتتباهی

 .هوس است ناپذیر پیروی از هوی وو اجتنابحتمی  ی، نتیجهفساد

َّ :فرمایدخداوند متعال می َّبحلح َّفِيِهن  نح مح َّوح ض  حرح اْلح َّوح ات  وح مح َّالس  ِت دح سح َّلحفح مح ه  اءح وح هح
َّأح قُّ َّالحح بحعح َّات  لحِو وح

ونحَّ عحِرض  َّم  ِرِهمح َِّذكح نح َّعح مح ه  َّفح ِرِهمح َّبِِذكح مح يحنحاه  تح  و خواستها از حقیقت و حق اگر} (71 مومنون:) أح

 آسمانها( افتادمی گردش به تمایالتشان طبق بر هستی جهان و) کردمی پیروی ایشان هوسهای

 هم از کائنات نظام و نظم و) گردیدندمی تباه برندمی بسر آنها در که کسانی یهمه و زمین و

 چیزی) از آنها ولی است، ایشان ذکر( موجبات) آن در که ایمداده آنان به را قرآن ما(. پاشیدمی

                                                           
 .92-91االسالمی. مولف: سید قطب. ص . خصائص التصور  1
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 را خود خوشبختی و بیداری راه انگار و) رویگردانند( است) آبرویشان و عزّت( یمایه که

 .{(دانندنمی

َّ فرماید:همچنین می عحلح جح بِِهَّوح لح قح ِعِهَّوح مح َّسح َلح َّعح تحمح خح ٍمَّوح َِّعلح َلح َّاهلل  َّعح ه  ل  أحضح َّوح اه  وح َّهح ه  َّإَِلحح ذح ح ِنَّاَّت  َّمح أحيحتح رح أحفح

ِهَّ ِ َّبحَصح َلح ونحَّعح ر  ك  َّتحذح ِدَّاهلل َِّأحفحالح عح َّبح حِديِهَِّمنح َّيح نح ًةَّفحمح اوح  و هوا که کسی ایدیده هیچ( }23 :جاثیه) ِغشح

 کرده آرزوپرستی باطل، و حق از) آگاهی وجود با و است، گرفته خود یخدای به را خود هوس

 ایپرده چشمش بر و است گذاشته مهر او دل و گوش بر و ساخته گمراه را او خدا( و است

 یراهنمای را او تواندمی( است رویگردان وی از هم خدا و) خدا جز کسی چه پس! ؟است انداخته

 .شوید؟{نمی بیدار و گیریدنمی پند آیا کند؟

َّ: فرمایدو نیز می لُّ َّأحضح نح مح َّوح مح ه  اءح وح هح
َّأح ت بِع ونح َّيح مح ن 

َّأح لحمح اعح َّفح تحِجيب واَّلحكح حَّيحسح ََّلح إِنح ًدىَّفح َّه  ِ َّبِغحْيح اه  وح َّهح بحعح ِِم ِنَّات 

َّالظ اِلِِيحَّ مح وح حِديَّالحقح َّيح َّالح َّاهلل ح َّإِن  َّاهلل ِ ( و نپذیرفتند را تو پیشنهاد این) اگر پس( }50 قصص:) ِمنح

 کسی چه آخر! کنندمی پیروی خود هوسهای و هواها از فقط ایشان که بدان نگفتند پاسخت

 اینکه بدون کند، پیروی خود هوس و هوا از( دین در) که است کسی آن از ترسرگشته و ترگمراه

( حق بسوی) را پیشهستم مردمان خداوند مسلّما! باشد؟( شده بدان) خدا جانب از رهنمودی

 .{(شودنمی راهیاب حق به رود، باطل دنبال به که کسی زیرا) نمایدنمی رهنمود

وَّ فرماید:هم میباز  و ع  َّأحنحدح لح اَّاهلل  َّق  انح دح َّهح َّإِذح دح عح ابِنحاَّبح قح َّأحعح َلح َّعح دُّ رح ن  اَّوح نح ُّ َّيحُض  الح نحاَّوح ع  نحفح َّيح اَّالح وِنَّاهلل َِّمح َّد  ِمنح

انحَّ ح ْيح ِضَّحح حرح َِِّفَّاْلح يحاطِي  َّالش  ه  تح وح تحهح ال ِذيَّاسح  بخوانیم را خدا از غیر چیزی آیا: بگو} (71 انعام:) ...كح

 خداوند که آن از پس آیا و زیانی؟ نه و دارد ما حال به سودی نه که( کنیم پرستش و عبادت و)

 دست ایمان از و) کنیم بازگشت عقب به کرده( رهنمون خود سوی به و) بخشیده هدایت را ما

 زمین در را او شیاطین که( کنیم و باشیم) کسی بسان( و ؟برگردیم کفر به بار دیگر و بکشیم

 .کشند{ خود دنبال به سرگردان و ویالن( برهوت بیابانهای)

  :جهان اسالمدر  ستیزیثوابت

و ویروس  راه یافتبه سرزمین مسلمانان نیز خواند فرا میمطلق  به تغییر و تحول که ییهادعوت

رفتند این دعوتها و افکار جاهلی را پذی پسبسیاری از روشنفکران مسلمان را مبتال کرد  ،مسری آن
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تند و نیز در مورد تباهی آگاه را در اختیار نداش قرآنی و عقل اسالمیِگر حال آنکه بصیرت هدایت

ر آنان شده بود گیند و از مصیبتی که دامناطالعی نداشتگرا و شوریده بر ثوابت ریّهای متغغربی

 .درس عبرت نگرفتند

 جنگیمبتال شده بودند  «تغییر و تحول مطلق»ندان مسلمانی که به ویروس مسری فرز بنابراین

الم به فرزندانش تقدیم داشته است، که اس ی آغاز نمودندرا علیه ثوابت اصیل و شدید عیارتمام

های مبانی و اندیشه را به پذیرش اصول، -کردهان روشنفکر و تحصیلبویژه جوان-مسلمانان  آنها

دین  عنوانبه، و نیز بسوی مبارزه با هر گونه ثابتی دعوت کردند و اسالم را خود فراخواندند

عنوان مانع هر گونه هرا ب اسالم، و حقایق ثابت ارتجاع، جمود و تهجر برای آنها به تصویر کشیدند

را بصورت افراد  -اریگران ثوابت اسالمیییعنی -ند و داعیان اسالم معرفی کرد ترقی و پیشرفتی

مود به پیشرفت و ترقی و منادیان جهل و ج نگیر، دشمتعصب، گوشهتجع، خشک، مرافتادهعقب

 .تصویر کشیدند

منظور پذیرش افکارشان و انتشار بهوسایل مختلفی را برای قانع نمودن مسلمانان  ،این افراد

آنان به کار گرفتند و هر گونه رسانه و منبر فرهنگی را به خدمت  در بینها و مبانی خود دعوت

و مورد استفاده قرار  ساختهر خود مسخّرا سلوبهای متعددی وسایل و ا ،ین گونهدرآوردند و بد

 ،روایت و نمایشنامه، .. آنها از کتاب، داستان، قصیدهدادند و امکانات گوناگون را به دست گرفتند 

گفتگو، رادیو و  ، خطبه وو همچنین مجله، روزنامه، منشورات و نشریات، سخنرانی و همایش

 .استفاده کردند هاو بیانیه ورزشگاهو  کلوپ، و ویدیو، سینما و تئاتر ، نوارتلویزیون

دند و دست به ای بر مسلمانان یورش برا این ارتش انبوه از وسایل رسانهب ،ثوابت برمتمردان 

و روابط  اپیونده ها، اخالق،عقیده، تفکر، ارزش علیهرا  دند و جنگ خودتهاجم فکری شدیدی ز

و بر تمامی جوانب و میادین زندگی مسلمانان متوجه ساختند و آنان را بسوی تغییر تمام ثوابت 

نه در عصر  هستنددر عصر تغییر و تحول  مسلمینکه  بدین بهانهفراخواندند  آنهاو شوریدن بر 

 .نددر آن زندگی کرده بود شانافتادگی و انحطاطی که نیاکانعقب نادانی، ،تاریکی

 :هااسباب پذیرش این دعوت

را  تند و این شایعاتاین دعوتها را پذیرف -کردگانجوانان و تحصیل-بسیاری از فرزندان مسلمان 

و بدین ترتیب بر هر آنچه که مغرضان به  !باور کردند و این اسرائیلیات را در آغوش کشیدند
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تاختند که از اجداد بزرگوار و ای آنها بر ثوابت اساسی ؛خواندند تاختند شوریدن علیه آن فرا

 ..و آنها را از دین و اسالم و قرآنشان اخذ نموده بودند. قدرشان به ارث برده بودندگذشتگان گران

یافته شدند و در حیرتی دردناک و ی تهاجم فکری سازمانخودباختهنها سرمست و ، آنتیجهدر 

  :آنان گردید کهمتعال مصداق  این کالم خداوند لذا مرگبار افتادند تباهیِ 

  َّاهلل ا انح دح َّهح َّإِذح دح عح َّبح ابِنحا قح َّأحعح َلح َّعح دُّ رح ن  َّوح ا نح ُّ َّيحُض  الح نحاَّوح ع  نحفح َّيح اَّالح َّمح وِنَّاهلل ِ َّد  وَِّمنح ع  دح َّأحنح لح َّق  ه  تح وح تحهح ال ِذيَّاسح َّكح

َّ َّإَِلح ه  ونح ع  دح اٌبَّيح حح َّأحصح َّلحه  انح ح ْيح ِضَّحح حرح َِِّفَّاْلح يحاطِي  َّالش  مح
لِ اَّلِن سح نح أ ِمرح ىَّوح دح َّاَلح  وح ىَّاهلل َِّه  دح َّه  َّإِن  لح تِنحاَّق  ىَّائح دح اَلح 

(َّ اِلحِيح َّالحعح بِّ ات ق وه 71َّلِرح َّوح ةح الح واَّالص  َّأحِقيم  أحنح  را خدا از غیر چیزی آیا: بگو} (72-71 انعام:) (َّوح

 ما خداوند که آن از پس آیا و زیانی؟ نه و دارد ما حال به سودی نه که( کنیم عبادت و) بخوانیم

 و باشیم) کسی بسان( و برگردیم؟ کفر به بار دیگر و) کنیم بازگشت عقب به بخشیده هدایت را

 و کشند، خود دنبال به سرگردان و ویالن( برهوت بیابانهای) زمین در را او شیاطین که( کنیم

 بدیشان او امّا) دارند فریاد خود سوی به و خوانند راست راه به را او که باشد داشته دوستانی

 بجز) و است هدایت خداوند، هدایت: بگو( شود؟ ترگمراه و رود شیاطین دنبال به و نکند گوش

 جهانیان پروردگار فرمانبردار که شده داده دستور ما به( خدا سوی از و است، ضاللت اسالم،

 یگونه به را نماز که( شده داده دستور ما به خدا سوی از) * و (رویم او فرمان به و) باشیم

 .{(کنید اجرا را او اوامر) و بترسید خدا از و بخوانید شایسته

بشناسیم و به چگونگی را  مسلمینتا دالیل پذیرش این دعوتها توسط  ای درنگ نماییماگر لحظه

 :خوریم کهببریم به اسباب و علل زیر بر می نان پیو انحرافی بدا های جاهلیانتقال دعوت

دشمن خویش است و  ،شخص جاهلگویند که  راچ -جهل مسلمانان به اسالم و دین خود  -1

و عدم معرفت و شناخت آنان از  -دورزی جهل داشته باشد با آن دشمنی میبه چیز کسهر

پای ثابت و محکمی شان است، و به همین دلیل زمینه و جایوابت اسالمی که اساس حرکتث

 .را از دست دادند بایستندبر آن  باید که

بسوی  ن راآنااند مانی که در زندگی خود داشته، نگرانی روانی و افالس و فقر ایخأل روحی -2

 .آنها رساند پذیرش(حتمی ) یافکار غربی سوق داد و به نتیجه
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و  ،ی غربیجانبهوس آنان در برابر تهاجم فکری همهنفبخشی استحکام استوارمندی و فقدان -3

لذا ، سها و میکروبهای مسری وبایی که از راه رسیدویرو به روییشان دلها دروازه گشودن حتی

جودشان و در وگیر گشت یاین میکروبها به جانهایشان راه یافت و در قلب و عقل و مغزشان جا

 .به تخریب و نابودی پرداخت

استادانشان اعم از  توسط ، کهاشغال فکری ابزارهایدگان یعنی همان کننستون پنجم گمراه -4

 .بکار گرفته شدند شیطانهای انس و سردمداران کفر

های بر وسایل ارتباطی و رسانه -دشمنان ثوابت اسالمییعنی - مسلط ساختن این ستون پنجم -5

اختراعات،  ،آوردن اموالقرار دادن کامل آن وسایل بدانها و به خدمت در و در اختیار مختلف

که ، در راستای تهاجم به عقلها و دلها استعدادها و افکار برای این افراد و روشنفکران! ابزارها،

 .کردو سربازانش  ادوات درگیر این تهاجم،روز در هر لحظه از شبانهزندگی مسلمانان را 

فریب  به علوم و معارف آن، شانشیفتگی ردن مسلمین به فرهنگ و تمدن غرب،روی آو -6

 یاز سرچشمهبدون حساب و کتاب نوشیدن و نیز ، آراء و نظراتش، مبانی، هااندیشه ازخوردن 

 .از آنبدون ضابطه و میزان س و اقتبا غرب

و منحصر کردن آن به زوایای  ،گذاریدهی و تاثیرجهت ارشاد، ،کنار زدن اسالم از حکمرانی -7

 ،فرهنگ غربی به اسالمیمظاهر زندگی  میادین و محدود ساختن د،مسجد و قوانین شخصی افرا

 .هنری مسلمانان واقتصادی، فرهنگی، نظامی  ،از دخالت اسالم در زندگانی سیاسیو ممانعت 

ای که حقایق اسالم، ی زنده احکام شرعی و فضای واقعین گونه تصویر عملی اسالم و نمونهو بدی

 در برابرباشد ر زنده داشته و در زندگی جاری میارزشها و مفاهیمش در آن حضو مبانی، ارکان،

  .دیدگان فرزندان مسلمان محو گشت

در برابر  تراشیمانع و -یاوران ثوابت اصیلیعنی -مبارزه با دعوتگران، رجال و سربازان اسالم  -8

و  ی ارشاد و منبرهای تاثیرگذارزنهن روت، و بسذاری آنان در عقلها و قلبهای مسلمانانگتاثیر

 !شانیابزارهای ارتباط
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 دترین نمونه در طول تاریخ:ب امروز، مسلمانان

 ی؟ بایستچیست 1عیت معاصر ماکسی هستیم؟ واقما چه  این تهاجم فکری چه پیامدهایی داشت؟

ما در زمانی هستیم که باید حداقل با خود روراست باشیم  زیرابا خودمان صریح و روراست باشیم 

 !گوییمل دروغ اینست که به خودمان دروغ بو بدترین شک

 ..داشتو پایانی طبیعی  ،ای منطقیعیار علیه ثوابت اسالمی، نتیجهجنگ تمام این

نمودیم،  مان را از دست دادیم و سند تمایزمان را پارهو هویتگذاشتیم کنار ثوابت خود را 

پیشینیان و  ارتباط خود با ،قیقت مادرح !مان واقعی هستیم و نه کافر واقعیکه ما نه مسلطوری

 سمیت نشناختندی ما زدند و ما را به رسینهت رد بر ساجدادمان را از دست دادیم و غربیها نیز د

 .مکننده تباه شدیدلیل در بیابانهای گمراهین و اعتباری برایمان قائل نشدند به هم

 .ربی هم نیستعی صرفا غربانی نیست کما اینکه واق و اسالمی واقع معاصر ما، واقعی

 و به سرزمین شدزنده می : به نظرت اگر محمد مصطفیپرسم کهمن بسیار از خودم می

 ات،رمقر قوانین، گرفت چه اندازه از اوضاع،ر جریان واقع معاصر آنان قرار میآمد و دمسلمانان می

 پیامبر؟ کردیم و چه مقدار از این مظاهر و امور را ردّ ؟نمودارزشها و عادات آنان را تایید می

ادارات ز، مراک ،موسساتدازد و به گذری انمعاصر مسلمین  چه احساسی خواهد داشت اگر در واقعِ

 !د؟های آنان داخل گردو خانه

کنند زندگی می امروزه مسلمانان با آن بار و دردآور کهاین واقع مصیبتبیشتر  ،ایشان براستی که

ناهج مو و از زندگی آنان راضی نخواهد گشت  !خواهد شدت نخواهد شناخت و منکر را به رسمی

را  ()دینممن  نابود باد کسی که پس از» :تایید نخواهد نمود و خواهد فرمودهایشان را و برنامه

و در سراشیبی  اندحقیقتا وارد اسالم نشدهچرا که خواهد دانست که آنان کماکان  «تغییر داده است

 انحطاط در حرکتند.

ایی ر تهمتهافراط و دیگ گرایی،آیا وی را به بنیاد ؟هنگام، در مورد ایشان چه خواهند گفتاین 

 د؟زنند متهم نخواهند کرکه اکنون به داعیان اسالم می

                                                           

نماییم حتما مطالعه به معنای واقع معاصر ما کتابی ارزشمند از استاد محمد قطب رحمه اهلل است که به شما توصیه می «واقعنا المعاصر».  1

 کنید.
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 هستیم؟ ما کی

ی مسلمین در طول تاریخ ، بدترین نمونهمسلمانان این زمانبایست صریح و روراست باشیم: می

در واقعی غربی زندگی بسر  واند المی را از دست دادهثوابت اس ،ینثر مسلمدر حقیقت اک .هستند

اند: در دین، ارزشها، رفتار، اهداف، وسایل، سیاست، د و در همه چیز از اسالم فاصله گرفتهبرنمی

 .حکومت، اقتصاد، علم و عمل

 مسلمانان دوباره خواهند آمد: جای ناامیدی نیست، زیرا

 ایمآن مبالغه و افراط به خرج نداده ما در نمایاندن و .معاصر ما بود واقعِیج شد تصویر را بیانآنچه 

 .باشدروشن می یبرای هر شخص بینا و بابصیرتچرا که وضعیت معاصرمان، 

و آن بخش اشاره نماییم باید به حقیقتی عظیم و نوید -نهجباب انصاف و التزام به م از-ولی ما 

قدم مخلص، عامل و ثابت ، پایبند،بسیاری از مسلمین صادق اسالمیو جوامع  ها: در سرزمیناینکه

اعم از زنان و مردان، پسران و دختران، جوانان ن در بین اقشار مختلف مسلمانا که شوندیافت می

ی اسالمی که زندگی اسالمی دارند و بر اساس برنامهباشند موجود میو دانشجویان دختر و پسر 

اسالم  یرهکنند و بر بازگشت دوباپایبند هستند و بسوی آن دعوت می بدانگذرانند و زندگی می

 .روز به روز در حال افزایش هستند -شکر خدا-. و این افراد ورزندبه واقع زندگی اصرار می

و به اذن  .باشندبخش تمام بشریت میو منادیان نجات بنای آیندهآنان امید امت، ستون و زیر

تحقق خواهد پذیرفت و ابر  ،و تغییر .نصرت به دست آنان رقم خواهد خوردپیروزی و  ،خداوند

روشنایی  و نور و بدل خواهد گشتتاریکی به روشنی سیاه انحرافات کنار زده خواهد شد و 

ی خداوند است . این وعدهگیر خواهد شد و امید از میان مصیبت و محنت سر بر خواهد آوردعالم

 .اهد کردو او هیچگاه خلف وعده نخو

های او اطمینان م که از آنچه نزد خداوند است ناامید نگردیم و به وعدهایآموختهاز اسالم خود 

ونحَّ .کامل داشته باشیم افِر  َّالحكح م  وح َّالحقح ِحَّاهلل َِّإاِل  وح َّرح َِّمنح س 
يحأح َّيح َّالح ه  ِحَّاهلل َِّإِن  وح َّرح واَِّمنح س 

يحأح َّتح الح  یوسف:) وح

 .{گردندنمی ناامید کافران جز خدا رحمت از که چرا مشوید، ناامید خدا رحمت از و( }78

(َّ انِطِيح َّالحقح َِّمنح نح َّتحك  َّفحالح قِّ َّبِالحح نحاكح ح ال واَّبحَّش  الُّونح55َّقح َّالض  ِهَّإاِل  بِّ ِةَّرح ح ْحح َّرح َِّمنح نحط  قح َّيح نح مح َّوح الح  حجر:) (َّقح

 رحمت از) مأیوسان یزمره از پس ایمداده مژده درستی و راست چیز به را تو ما: گفتند( }55-56
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 خبربی) گمراهان مگر شود مأیوس پروردگارش رحمت از که است کسی چه: مباش * گفت( خدا

 .{!(خدا؟ عظمت و قدرت از

َّ بحلِكح َّقح َِّمنح َّالحكِتحابح ونح ء  رح قح َّيح ِلَّال ِذينح
أح اسح َّفح لحنحاَّإِلحيحكح زح َِِّم اَّأحنح كٍّ َِِّفَّشح نحتح َّك  إِنح َّفح بِّكح َّرح َِّمنح قُّ َّالحح كح اءح َّجح دح لحقح

ينحَّ ِ َتح َّاِلح مح َِّمنح ونحن  َّتحك   و فرعون و موسی قصص از) که چیزی یدرباره اگر( }94 یونس:) فحالح

 اهل) تو از قبل که کن سؤال کسانی از هستی، تردید و شکّ در شده نازل تو بر( اسرائیلبنی

 از( قرآنی صادق خبر و) حق( بیان) بیگمان. اندخواندهمی را آسمانی کتابهای( و اندبوده کتاب

 .مباش{ متردّدان یزمره از و است آمده تو برای پروردگارت سوی

 . ه ما امید و اطمینان آموخته استبنیز   خدارسول

ارشاد و رهبری گذشته  حکومت، ،اسالم است و اسالم به زمامداری ایم که آینده از آنِفرا گرفتهو 

در رنج و عذاب و نگران به  ، و بشریتِخواهد گشت، و مسلمانان دوباره سر بر خواهند آوردباز 

 .ه دامان این اسالم باز خواهد گشتاذن خداوند ب

یم و انتظار را با حرکت و جنبش قرین نماییم، و به بایست که امید را با عمل همراه سازاما می

 .مل کنیمارزشمند ع موعود اسالمیِی خود در شتاب دادن به آمدن این وظیفه

 اسالمی نگرشثبات و حرکت در 

طوری که تمام  ،اسالمی، هماهنگی و توازن وجود دارد نگرش و بینشمیان ثبات و حرکت در 

قلمداد تغییر نیز ثابت و غیر قابلرا ی آنها کما اینکه همه داندنمیپذیر متغیر و تحول را امور

 د.کننمی

های نگرش ویژگی»کتاب خود  از "ثبات"در فصل  قطب سید نظیرو کم اندیشمند برجسته

که این ثبات را یکی از ثبات و حرکت سخن رانده است چنان پیرامون تعادل بین «اسالمی

ه های آن بای بارز و روشن از خصیصهاسالمی و خصیصه بینشو  های نگرشمهمترین ویژگی

 .شمار آورده است

تغییر و ثبات در زندگانی »را با عنوان ز کتابی ین برادر اندیشمند او محمد قطب همچنین

و زن میان ثبات و حرکت پرداخته است، به بررسی توا وبه این موضوع اختصاص داده  «بشریت
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با اهمیت  ،دهیم چرا که واقعا ارزشمندارجاع میو برادر اندیشمند های این دبه گفته خواننده را

 .دنباشتاثیرگذار میو 

ر بطواسالمی  نگرشهماهنگی و توازن میان ثبات و تغییر در در فصل مذکور،  سید قطب

یک محور  پیرامونیک چارچوب ثابت حرکت داخل »: خاطرنشان ساخته است که خالصه چنین

 .«ثابت

زشهای اردر اصول و مبانی اساسی این نگرش و » :در شرح این عبارت بیان داشته که سید قطب

مختلف،  به هنگام تغییر ظواهر زندگی واقعی و اوضاع عملیکه  وجود داردیک ثبات  ،ذاتی آن

ته تحت حکم پیوس ،مختلف و اوضاعاین تغییر در ظواهر زندگی زیرا  .. پذیردتغییر و تحولی نمی

 ..ماند.و ارزشهای ثابت این نگرش باقی میاصول و مبانی 

حرکت دادن ی اش اجازهو زندگی نیست بلکه الزمه متوقف نمودن حرکت فکر ،ی این امرالزمه

درون این چارچوب ثابت و حول این محور باید بسوی حرکت است اما  ن و حتی سوق دادنشبدا

 1.«...انجام پذیردثابت 

  :فرمایدیاشاره دارد که مین ثبات اصیل در نگرش اسالمی خداوند متعال بد این کالم

َّ لِكح َّذح ِقَّاهلل ِ لح َِِّلح بحِديلح َّتح اَّالح يحهح لح َّعح َّالن اسح طحرح َّال تِيَّفح َّاهلل ِ تح َّفِطحرح نِيًفا يِنَّحح َّلِلدِّ كح هح جح َّوح ِقمح
أح ََّّفح يِّم  َّالحقح ين  الدِّ

(َّ ونح لحم  عح َّيح َّالن اِسَّالح ثحرح َّأحكح لحكِن  30َّوح الح ةحَّوح الح واَّالص  أحِقيم  وه َّوح ات ق  َّإِلحيحِهَّوح نِيبِيح كِيحَّ(َّم  ِ َّاِلح َّشح ون واَِّمنح  روم:) تحك 

 هک است سرشتی این. کن( اسالم خدا، حقیقی) دین متوّجه خالصانه را خود روی} (30-31

 به یداگرایخ از را آن و) داد تغییر را خدا سرشت نباید. است سرشته آن بر را مردمان ،خداوند

 آئین و دین است این(. کشاند کجروی به راستروی از و دینی،بی به دینداری از و ی،کفرگرای

 با و نیدک خدا به رو! مردم ای) * دانندنمی( را چیزی چنین) مردم اکثر لیو استوار، و محکم

 چنان را زنما و بپرهیزید، او( عذاب و خشم) از و برگشته، خدا سوی به( عمل در اخالص و توبه

 .نگردید{ مشرکان یزمره از و بگزارید، باید که

 

                                                           
 .85. خصائص التصور االسالمی. سید قطب ص 1
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 :یی از حقایق ثابت در نگرش اسالمیهانمونه

و ، داریمایق ثابت در این نگرش را بیان میهایی از حقهای نگرش اسالمی، نمونهاز کتاب ویژگی

در فصل مذکور  نماییم و خوانندگان را به بیان سید قطببه ذکر آن بدون تفصیل بسنده می

 دهیم.ارجاع می

در  و افعال وی و صفات ء، اسماواالی الهی است اعم از: وجودلق به ذات متعکه هر آنچه  -1

 .و در دنیا و آخرتحیات و انسان  ،جهان

در آن نیست چرا  ، و خالق و آفریدگاریمخلوق است -و هر آنچه در آن است-جهان هستی  -2

 اهلل متعال وجود ندارد.  که هیچ خالقی جز

و انسانها  یانجن فرشتگان،بویژه  جمادات و جاندارانلوقات اعم از عبودیت و بندگی تمام مخ -3

 است.متعال برای خداوند 

و ورود به نیز شرط نجات از جهنم  شرط قبول اعمال نزد خداوند و -با ارکان آن- ایمان -4

 .بهشت در روز قیامت است

از مردم از آن را  دینی غیر متعال ، و خداوندهاستبخش ادیان و رسالتاسالم خاتم و پایان -5

 .ماندان در جهنم میکس بر غیر اسالم بمیرد کافر است و جاود، بنابراین هرنخواهد پذیرفت

، و تمام باشدست و سرور تمام موجودات در آن میانسان خلیفه و جانشین در این زمین ا -6

ر گشته است، و رام اوست. انسان چه جایگاه همگی برای خدمت او مسخّ آنچه در این جهان است 

 !عظیم و کرامت واالیی دارد

، که ارزش و بهای واالترین و ارزشمندترین چیز در این وجود است انسانیت انسان، مهمترین، -7

 رسد.از مادی یا معنوی به پای آن نمی دیگر اعم چیزهیچ مخلوقی یا 

مادی ، و با هیچ صورت ی مردم از اصل و سرچشمه واحدی هستند که در انسانیت برابرندهمه -8

 گردند.ارند بلکه فقط در تقوا متمایز میو ظاهری بر یکدیگر تمایز و برتری ند

ی همهت و احرک تمامبایست در و می این زندگانی است در انسان ی، وظیفهعبادت خداوند -9

 روز داخل گردد.لحظات این انسان در شبانه
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ی انسانیت انسان ل است و زیبندهه نزد خداوند مقبوگرد آمدن کبرای تجمع و یگانه پیوند  -10

 .باشد اعتقاد به خداوند، برادری بخاطر وی و محبت برای او استمی

و انسان در هر لحظه از زندگانیش مورد ابتالء و آزمایش عمل است  دنیا سرای آزمایش و -11

ت بر حسب و آخرت سرای حساب و کتاب و جزا است و سرنوشت انسان در آخر گیرد.می قرار

 .گرددعمل او در دنیا مقرر می

 :ثبات در نگرش اسالمی یترین جلوههبرجست

 ،ی ثابتبصورت حقیقت -حال و آینده در گذشته،- طوالنی بشریت نگرش اسالمی در تمام تاریخ

ترین که این حقیقت تاریخی، بارزا جاییپذیرد تشود که هیچ تغییر و تحولی نمیگر میجلوه

 .نگرش قلمداد شده استثبات در این  یجلوه

دو حالت برای زندگانی بشری »تنی بر پایه و اساسی ثابت است: بم این حقیقت تاریخی ثابت

گذاری این دو حالت هیچ ربطی به زمان و مکان ندارد بلکه این ارزش متعلق وجود دارد و ارزش

تاثیر زمان و مکان به ذات هر حالت و نیز متعلق به وزن آن در میزان ثابت خداوند است که تحت 

 ی زمان و اختالف مکان با زندگانی بشری سر و کار دارند.گیرد .. دو حالت که در گسترهقرار نمی

 .-با هر اندازه تنوع و تعدد در گمراهی-حالت هدایت و حالت گمراهی 

 .-با هر اندازه تنوع و تعدد در باطل-حالت حق و حالت باطل 

 .-ا هر اندازه تنوع و تعدد در تاریکیب-حالت روشنایی و حالت تاریکی 

 .-هوس با هر اندازه تنوع و تعدد در هوی و-حالت شریعت و حالت هوی و هوس 

 .-با هر اندازه تنوع و تعدد در جاهلیت-حالت اسالم و حالت جاهلیت 

 .-با هر اندازه تنوع و تعدد در کفر-حالت ایمان و حالت کفر 

ند یا گزینمی برو نظامی برای زندگانی(  برنامهعنوان یک دین )یعنی هاسالم را ب ،یا اینکه مردم

باطل و گمراهی نخواهند  جاهلیت، هوی و هوس، تاریکی، ،در غیر این صورت راهی جز کفر

 داشت.
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َّاهللِفرماید: می خداوند َِّعنحدح ينح َّالدِّ م ََّّإِن  الح سح ِ  و حق) دین گمانبی( }19 عمران:آل) اْلح

 .{است اسالم وند،خدا پیشگاه در( پسندیده

َِّمنحه َّ فرماید:و همچنین می بحلح قح َّي  لحنح ِمَِّدينًاَّفح الح سح ِ َّاْلح ح ْيح بحتحِغَّغح َّيح نح مح  که کسی و( }85 عمران:آل) وح

 .{شودنمی پذیرفته او از برگزیند نیدی اسالم،( شریعت و دین) از غیر

َّ فرماید:و نیز می َّإاِل  قِّ َّالحح دح عح اَّبح ذح مح َّفح ل  الح  .{؟است گمراهی جز حق سوای آیا( }32 یونس:) الض 

ونحَّ فرماید:و باز می لحم  عح َّيح َّالح َّال ِذينح اءح وح هح
َّأح ت بِعح َّتح الح اَّوح هح بِعح ات  ِرَّفح حمح َّاْلح ٍةَِّمنح يعح ِ َّشح َلح َّعح نحاكح لح عح َّجح  جاثیه:) ث م 

 یهمه و تو یبرنامه که خدا) دین از روشنی راه و آئین بر( و کردیم مبعوث) را تو ما سپس( }18

 برو روشن راه بدین و کن پیروی آئین این از پس، دادیم قرار( دارد نام اسالم و بوده پیشین انبیاء

 خدا دین از) که مکن پیروی کسانی هوسهای و هوا از و( است نجات راه و رستگاری آئین زیرا)

 .{ندارند آگاهی( حق راه از و خبرندبی

َّ فرماید:و همچنین می م  ه  لِيحاؤ  واَّأحوح ر  فح َّكح ال ِذينح َّالنُّوِرَّوح ِتَّإَِلح َّالظُّل مح َِّمنح مح ه  حِرج  ن واَُّي  َّآمح َّال ِذينح ِِلُّ اهلل  َّوح

ِتَّ َّالظُّل مح َّالنُّوِرَّإَِلح َِّمنح وَنح مح حِرج  َُّي  وت   کسانی( امور) دارعهده و متولّی خداوند( }257 بقره:) الط اغ 

 سوی به و آوردمی بیرون( کفر و شکّ گمراهی) هایتاریکی از را ایشان. اندآورده ایمان که است

 داعیان و شیاطین) طاغوت اند،ورزیده کفر که کسانی( امّا) و. شودمی رهنمون( انایم و حق) نور

 سوی به آورده بیرون( پاک فطرت و ایمان) نور از را آنان. ایشانند سرپرست و متولّی( ضالل و شرّ

 .{کشانندمی( فساد و کفر) تاریکیهای

ونحَّ فرماید:و نیز می افِر  َّالحكح م  َّه  كح
أ ولحئِ َّاهلل  َّفح لح زح َّأحنح َّبِمح مح حك  حََّيح ََّلح نح مح  آن برابر هرکس( }44 مائده:) وح

 .{کافرند بیگمان او امثال و او است کرده نازل خداوند که نکند حکم چیزی

وِقن ونحَّ فرماید:و در جای دیگر می َّي  ٍم وح َّلِقح ًم كح َّح  َّاهلل ِ َِّمنح ن  سح َّأححح نح مح َّوح بحغ ونح َّيح اِهلِي ِة َّاْلحح مح كح  أحفحح 

 کنندمی سرپیچی کرده نازل خدا آنچه طبق بر تو حکم پذیرش از فاسقان آن) آیا( }50مائده:)

 از بهتر معتقد افراد برای کسی چه آیا هستند؟( هوس و هوی از ناشی) جاهلیّت حکم جویای( و

 .{کند؟می حکم خدا
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 نجات مسلمین در ثبات نهفته است:

توازن  ، در ثبات است که مسلمانان با هماهنگی وبارزی در زندگانی مسلمانان دارد تاثیر ،ثبات

کت جهان ثابتی ثبات است که آنان میان حرکت خود و حر یبوسیله ،پردازندبه زندگی خود می

آن است که حرکت خود را  یبواسطه ،سازندهماهنگی برقرار میکنند که در آن زندگی می

آن  خاطرب. منحرف گردد یا از مدارش خارج شودمبادا که از چهارچوبش نمایند مند میطهضاب

ن داها و اختالفات بکنند که به هنگام نزاعمی رجوع «مرجعی دائم»و  «میزانی ثابت»است که به 

ها تباهی ها،بات است که جامعه خود را از لرزشبا ث ،دهندقرار می م و داورکَتحاکم کرده وآن را ح

آزادی و عزت را ارزانی  ینان،اطم ،آن است که آرامش یبوسیله ،کننددینی حفظ میو الحاد و بی

 کنند.ند و با ظلم و فساد مبارزه میگردی )ظالمان( و استبداد میو با آن مانع سیطره ،دارندمی

 .باشددر این ثبات می ،در دنیا و رستگاری آنان در آخرت مسلماناندرحقیقت نجات 

. حفظ نموده استاز لرزشها  در طول تاریخ اسالمی -به فضل اهلل-را  ثبات، جامعه اسالمی

پشت سر گذاشته و این خود را  مابینفکری و مذهبی  اختالفات سیاسی، ،که مسلمانانطوری

ق ی مادی فایو اصول آن تاثیری ننهاد. و مسلمین بر فتنهها ، ویژگیحقایقارکان، اختالفات در 

مسلمانان با  همچنینتوحات اسالمی به آنان روی آورد. ف دنیا و خیراتش پس ازکه آمدند آنگاه 

فارس و هند مواجه شدند  ،شده مانند تمدنهای یونان، رومگر در کشورهای فتحتمدنهای طغیان

 یبی و ماشین ویرانگری مغولی و اشغالگری استعماری معاصرعیار و شدید صلو با حمالت تمام

 .مقابله نمودند

 رویپیشند که با خطرناکترین تهاجم و بزرگترین چالش شومیان معاصر با ثبات موفق مسلمان

توز و کمونیسم یهودیت جهانی، صلیبیت کینهتوطئه و شرارت:  یگانهخود یعنی محورهای سه

 .نمایند همواجهملحد 
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 ثبات بر ثوابت

 :بحران ما، بحران ثوابت است

در ه کمواجه هستند هایی صر با خطرناکترین چالشاسلمانان معکسی در این شکی ندارد که م

ی نهازتوهنینیرنگ ک ،بر چالش بزرگ جهانی، چنانکه در براتمام تاریخ خود بر آنان گذشته است

 هااین چالش مورد تریناند، و خطرناکیستادهکرده و الم عیار فکری قد عَالمللی، و تهاجم تمامبین

 است. خطر ویرانگر یهود ات،این تهاجم نوعو شدیدترین 

. ستکند راست فرموده امسلمانان را تهدید میدر به تصویر کشیدن خطری که  خدارسول

  فرمودند: روایت نموده که پیامبر -خداغالم رسول-ثوبان  از چنانکه ابوداود

تَِّ" عح َّقحصح َلح َّعح ة  لح اعىَّاْلكح اعىَّعليكمَّاْل ممَّكمَّتحدح َّأنَّتحدح ؟َّقال:َّبلَّها،َّقالوا:َّأمنَِّقل ةَّنحنَّيومئذي وشك 

دورَّأعدائكم،َّولحيحقحذفنَِّفَّ َّمنَّص  ةح َّاهللَّاِلحهابح ن  عح يل،َّولحيحنحزح ثاءَّالسح ثاٌءَّكغ  أنتمَّيومئذَّكثْي،َّولكن كمَّغ 

نَّيا هح ن،َّقالوا:َّوماَّالوح هح َّالدنياَّوَّقلوبكمَّالوح بُّ  "كراهيةَّاِلوتَّرسولَّاهلل؟َّقال:َّح 

ه که گرسنگان بر ظرف غذا یورش گونها بر شما هجوم آورند همانآن زمان نزدیک است که امّت»

، آیا این به خاطر تعداد اندک ماست؟ فرمود: خیر، بلکه شما آن روز برند، گفتند ای پیامبرخدامی

های ابهت و شوکت شما را از دل متعال اهلل مانید.می مانند کف روی سیالبشمارید اما به بی

چیست؟  "وهن"اهلل، کارد! گفتند: ای رسولمی "وهن"های شما دارد و در دلتان بر میدشمنان

 1.«فرمود: محبت دنیا و تنفر از مرگ

ب اسالم بینیم که آسیامی ، باز همالمللیبزرگ جهانی و تهاجم خطیر بیندر این چالش اما 

برد و ندر ی ما اینست که و وظیفه .کندم باز هم پایدار است و مقابله میاسال چرخد ومی

 .نکنیم یشهاهم افتاد ر بر آن ثبات ورزیم و هر اتفاقیو ، آن باشیمهمراه های اسالم رویارویی

ی کامل و اتوصیه ،نموده و ما را در مورد آن ما را بر این ثابت اساسی راهنمایی خدارسول

 : که است خدا روایت نمودهچنانکه معاذ بن جبل از رسول شامل فرموده است

                                                           
 (.4297( حدیث شماره )5تداعی االمم علی االسالم شماره ) (. باب فی36. سنن ابوداود. کتاب المالحم شماره ) 1
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"َّ ًة وح َِّرشح ارح اَّصح إِذح طحاًء،َّفح َّعح امح اَّدح َّمح طحاءح واَّالحعح ذ  لیخ  َّبِتحاِركِيِه،ََّّعح ت مح لحسح ،َّوح وه  ذ  خ 
أح يِنَّفحالَّتح َّفحَّالدِّ م  ك  نحعح َِّمنحَّيحمح

َّوحَّ افةح َّاِلحخح ىَّذلِکح حح َّرح َّأحالَّإِن  ، رح قح نَِّاْلَِّالحفح ََّّيمح يحث  َّحح َّالحكِتحاِب عح َّمح وا ور  َّفحد  ٌة، ائِرح َّود َّيحَّدح لحطحانح َّالسُّ َّأحالَّإِن  ر،

اِن،وحَّ قح ِ َتح يحفح َّسح ََّّالحكِتحابح ََّّأالح َّسح ه  ،َّأحالَّإِن  واَّالحكِتحابح اِرق  فح اء َّفحالَّت  رح مح
َّأ  مح يحك  لح َّعح ون  محََّّ،يحك  لُّوك  َّأحضح مح وه  ت م  عح َّأحطح َّ،إِنح

َّقحَّوحَّ مح وه  يحت م  صح َّعح ،َّإِنح مح ال وا:َّ"تحل وك  َّاهللَِّفحَّ،َّقح ولح س  اَّرح َّيح نحع  َّنحصح يحفح ىَّ؟كح َِّعيسح اب  حح َّأحصح نحعح َّصح مح :كح الح ِل واَّ،َّقح ْح 

ِبَّ شح َّاِلحح َلح واَّبِاِلححنحاِشْيحَّوحَّعح َِّمنحََّّ!ن َِّش  ٌ ْيح ِةَّاهلل َِّخح اعح ٌتَِِّفَّطح وح ِصيحِةَّاهللِمح عح يحاٍةَِِّفَّمح  "َّحح

ای به بهای ضرر به دین اما اگر به رشوه است بگیریدکه فقط بخشش بخشش را تا زمانی عطاء و»

شما را از نگرفتن آن منع کند.  ،چنان نباشید که فقر و نیازمندیتبدیل شد آن را دریافت نکنید، 

اه کتاب باشید، چرخد پس در همه جا و همه حال همرآگاه باشید که آسیاب ایمان پیوسته می

اما شما از کتاب جدا نشوید، بدانید  جدا خواهند شد( و کتاب از هم حکومتبدانید که سلطه )

کنند اگر از آنها اطاعت کنید شما را گمراه می اهانی بر شما حکمرانی خواهند کرد کهو ش ءکه امرا

خدا؟ فرمود: همان کشند. گفتند: پس چکار کنیم ای رسولشان نمایید شما را میو اگر نافرمانی

به دادند و با اره آنان را بر روی چوب قرار مینجام دادند، ا کاری که اصحاب و پیروان عیسی

کردند! براستی که مرگ در طاعت خداوند متعال بهتر از زندگی در نافرمانی و معصیت دو نیم می

 1.«اوست

موفق  ،ن چالشگذاریم و در ایرا پشت سر نمیکنیم و این محنت و بال مرحله عبور نمیما از این 

اندن بر مثابت  بررسی و همزیستی با ثوابت، ،شناخت معرفت، یمگر بوسیله شویمو سربلند نمی

 .به حرکت درآییم ثوابت ایستگاهاینکه از آنها و 

، از گان ماگونه که گذشتخطیر را پشت سر خواهیم گذاشت آن این محنت و بالی ،ما به اذن اهلل

پاک و ، دند، و اسالم به اذن اهلل با اصالت، خالصانهمحنتها و بالیای پیشین خود عبور کر

 !طور که در گذشته چنین شدز این محنت بیرون خواهد رفت همانپیروزمندانه ا

 

                                                           

 «اِلطالبَّالعاليةَّبزوائدَّاِلسانيدَّالثمنية». به روایت اسحاق و احمد بن منیع. و بوصیری گفته که: راویان احمد بن منبع ثقه هستند. بنگر به  1

 .4408. حدیث شماره 268-4/267از ابن حجر عسقالنی. تحقیق عبدالرحمان اعظمی. 
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 :از مزایای این ثوابتای پاره

اصول و  یی فراهم آمده که در دیگر قواعد،و ویژگیهاها خصیصه ،، مزایابرای ثوابت اسالمی

موجود در دین بزرگ  تمایزِ و فرد بودنهب ، به فضل منحصراین امرشود و یاساسیات یافت نم

 باشد.اسالم می

 :توان به موارد زیر اشاره نمودمی های این ثوابت برای مسلمان معاصراز مزیت

ت ایمان در ی درخی پاک درختی مبارک است. آنها، میوه و ثمره، میوه و نتیجهاین ثوابت -1

ان ( به ایمجابی )مثبت یا منفیو به همین دلیل بصورت سلبی و ای ،است مسلمانکالبد  و قلب

ردد و گشود ثوابتش نیز راسخ و استوار میایمان او قوی  ، که اگرشخص مسلمان مرتبط است

آید چنانکه خداوند می های ثوابتش ناپایدار گشته و به لرزه دراگر ایمانش ضعیف گردد پایه

  :فرمایدمتعال می

َّرح حَّتح َلح
ِءَّ)َّأح مح اَِِّفَّالس  هح ع  رح فح ابٌِتَّوح اَّثح هح ل  صح

يِّبحٍةَّأح ٍةَّطح رح جح يِّبحًةَّكحشح ًةَّطح لِمح ثحاًلَّكح َّاهلل  َّمح بح ح ََّضح يحفح اَّ (24كح هح لح ِِتَّأ ك  ت ؤح

(َّ ونح ر  ك  تحذح َّيح مح ه  ل  َّلِلن اِسَّلحعح ثحالح حمح َّاهلل  َّاْلح ب  ِ يحُضح اَّوح ح ِّبِّ ِنَّرح َِّحٍيَّبِإِذح ل  ل25َِّك  َّكح ثحل  مح بِيثحٍةَّ(َّوح ةٍَّخح رح جح بِيثحٍةَّكحشح ٍةَّخح مح

اٍرَّ) رح َّقح اَِّمنح اََّلحح ِضَّمح حرح ِقَّاْلح وح َّفح َِّمنح ت ث تح ِِف26َّاجح يحاَّوح نح يحاِةَّالدُّ ِلَّالث ابِِتَِِّفَّالحح وح ن واَّبِالحقح َّآمح َّاهلل  َّال ِذينح ثحبِّت  (َّي 

ةَِّ ِخرح  خوبی درخت به خوب سخن: زندمی مثل چگونه خدا که بنگر( }27-24 ابراهیم:) اْلح

 و اراده به بنا باشد *( پراکنده) فضا در هایششاخه و استوار( زمین در) آن یتنه که ماندمی

 برای خداوند(. باشد خّرم و بارنشسته به دائماً و) بدهد را خود یمیوه زمانی هر خدا خواست

 از که ماندمی بدی درخت به بد سخن و * (گیرند پند و) گردند متذکّر تا زندمی مثلها مردم

( و ثبات و گردد پرتاب ایگوشه به روز هر طوفانها وزش برابر در و) باشد شده کنده زمین سطح

 این در هم( پایدارشان یعقیده و) استوار گفتار خاطر به را مؤمنان خداوند باشد * نداشته قراری

 جهان آن در هم و( نمایدمی محفوظ مشکالت هراس و بیم و مادیات برق و زرق برابر در) جهان

 .{داردمی ماندگار( و جاویدان پایان،بی و فراوان نعمتهای در را ایشان)

کریم، سنت آنها را از ارشادات قرآن ،تا جایی که مسلمان دار هستند، اصیل و ریشهاین ثوابت -2

قدر و علمای گران ،ی بزرگوارالتزام و پایبندی صحابه ،خدااجرای عملی رسول نبوی صحیح،

 .ددارمی دریافتشان بر آنها مصلحان بزرگ به ثوابت و ثابت بودن
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دع، و مهتدی تبع و پیرو است نه ممتبّ -اش بر این ثوابتدر پایبندی- یعنی اینکه مسلمان معاصر

 ؛داردگام بر میسی و اقتدا به گذشتگان خود نسبت به آنها با تأکننده، و باشد نه گمراه و گمراهمی

راستروان  ،پیغمبران و عبارتند از: است داده( هدایت) نعمت بدیشان خداوندکه همانانی 

 .هستند دوستاننیکو  چه آنان و ،نیکوکاران و شهیدان ،)صدیقان(

نها بر آ بر اساس آنها باشد، بدین معنا که نگرش او باشد،مسلمان ملزم میاین ثوابت برای  -3

و در مقابله با  اسالمی زندگی کند خواهد عمالپایبند باشد اگر که میقدم بوده و بدانها ثابت

 موفق و پیروز شود. به رضایت پروردگارش دستیابیانش و دشمن

 ها، اختیاری ندارد که اگر خواست بدانها پایبند باشد و اگر خواست از آنثوابت اینچرا که او در 

 .ندباشو مظاهر اسالمش می از مستلزمات ایمان وی ،ن ثوابتدست بکشد چونکه ای

 ،رند چرا که تمام زندگانی فرد مسلمان اعم از جوانبعد وسیعی دامیدان گسترده و بُ ،ثوابت -4

با نفس  اجتماعینیز جانب جمعی و  . یعنی جانب فردی ودنگیرمیادین و مظاهر آن را در بر می

 .شودشامل میی مردم را با نزدیکان و دیگران و درواقع با همه ،خود

ه مسلمان با توجه به آنها، آزاد، ت چنانکسامسلمان ابهت و وجود  ،راز شخصیت ،ثوابت -5

بر مظاهر ضعف و ناتوانی چیره  ،پذیردستم را نمی ظلم و کند،عزیز و بزرگوار زندگی می سرافراز،

جبروت و طغیان با ظلم و  کند،بال و آزمایش را تحمل می نماید،بر آزار و اذیت صبر می گردد،می

چند نماید هردر عمل به دیگران اثبات میخود را  بودناحترام قابل اید و نمو سرکشی مقابله می

 .ها و جالدانش باشندزندانبان مخالفان، ،که دشمنان

ی آنها و با اخالص و توبه و که مسلمان بواسطه ثوابت برای )رضایت( خداوند متعال است -6

از  ،گردد، و بخاطر التزام به ثوابتبه او متوجه می دهدقرار  یشریکاینکه برای پروردگارش بدون 

بلکه آن را عبادتی  ندارد یز آنها انتظار مدح و ستایشخواهد و اگذاری نمیمردم پاداش و سپاس

اش پاد جوید و تنها از وی امید ثواب وی آن به خداوند متعال تقرب میشمرد که بوسیلهبر می

 را دارد. آن

ثوابت نیز عبادت  ثبات او بر ایندر حقیقت رعایت ثوابت ایمانی برای مسلمان عبادت است و 

 نماید.برابری میشعائر تعبدی مستحب  باشد که تقریبا با برخی ازمی
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یاری جستن و متوسل  به پروردگارش و پناه بردن به وی، ثوابت، یکی از مظاهر نیاز مسلمان -7

تواند بر این ثوابت پایداری ورزد تنهایی نمی. چرا که مسلمان معتقد است که به شدن به اوست

ماندگی به پروردگار خود متوجه و درنیاز و اصرار اظهار با ، به همین دلیل بماندقدم و بر آنها ثابت

خواند ، او را به فریاد میزاری و خشوعو با ناله و طلبد ثبات و استواری می از او یاری، گردد ومی

ی ی قلبها، قلب مرا بر دینت ثابت و استوار گردان، و ای تغییر دهندهای گرداننده» :گویدو می

 .«چشمها، چشم مرا بسوی طاعت و عبادتت مصروف بدار

، که به چرا که اوج امنیت و اطمینان اوست م و ضروری استثوابت برای شخص مسلمان الز -8

ی کشتی دارد و همچنین به منزلهو انحراف مصون می تهالک تباهی، ،فضل اهلل او را از آشفتگی

تالطم و پری و از دریا گذاردنها و امواج سهمگین را پشت سر میطوفا ،نجات اوست که با آن

ک ن خطرات و اتفاقات وحشتناتواند از ایدون این ثوابت هرگز نمی. و بکندطوفانی زندگی عبور می

 المت به ساحل امن و آرامش برسد.و به سد ماینعبور 

از آنها قابل تصور  شکه دست کشیدن و تنزلاین ثوابت، مالزم و همراه مسلمان است طوری -9

جودش گردیده است بنابراین اگر و جزئی از و هباشد چرا که با پوست و گوشت او عجین شدنمی

تواند نیز میدر این هنگام  داردبر روی زمین قدم برند و بدون آن را سالخی ک بتواند پوست خود

 :که فرماید! و خداوند متعال راست می!ثوابتش را از وجودش سالخی کند و آنها را رها نماید

َّ َِّمنح انح َّفحكح يحطحان  َّالش  ه  بحعح تح
أح اَّفح َِّمنحهح لحخح انحسح اتِنحاَّفح َّآيح يحنحاه  َّال ِذيَّآتح

بحأح َّنح يحِهمح لح َّعح اتحل  َّ)وح اِوينح َِّشئحنحا175َّالحغح لحوح (َّوح

يحَّ لح َّعح ِملح ح ََّتح لحِبَّإِنح ثحِلَّالحكح مح َّكح ه  ثحل  مح اه َّفح وح َّهح بحعح ات  ِضَّوح حرح َّاْلح َّإَِلح دح لح َّأحخح لحكِن ه  اَّوح نحاه َِِّّبح عح فح َّلحرح ثح لحهح َّيح ه  كح َّتحَتح  وح
َّأح ثح لحهح ِهَّيح

اتِنحا واَّبِآيح ب  ذ  َّكح ِمَّال ِذينح وح َّالحقح ثحل  َّمح لِكح  آن خبر بخوان آنان برای!( پیغمبر ای)( }176-175 راف:اع) ذح

 بدانها و) رفت بیرون آنها( دستور) از او امّا دادیم را خود آیات( از آگاهی و علم) او به که را کسی

 خواستیممی اگر ما ولی گردید * گمراهان یزمره از و یافت دست او بر شیطان و( نکرد توجّه

 برخالف اجبار امّا. نمودیممی سعادتش یمایه را دانشش) و بردیممی باال آیات این با را او مقام

 هدایت آسمان سوی به و) آویخت زمین به او اما( ساختیم رها خود حال به را او لذا ماست سنّت

 بتازی، او بر اگر که است سگ مَثل بسان او مَثل کرد * پیروی خویش هوس و هوا از و( نرفت باال

. آوردمی بیرون دهان از زبان واگذاری، خود حال به را آن هم اگر و آوردمی بیرون دهان از زبان

 .دارند{می تکذیب را ما آیات که است گروهی داستان این
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تر است چرا که مسلمان ه در بدن مسلمان است برایش ضروریاین ثوابت از وجود روحی ک

 .باشدسرفراز میبا عزت و  ،، بزرگواری آنها، انسانی آزادبواسطه

اش، گرانبهاتر است حتی از جانی که دارد نیز نزد مسلمان از هر چیزی در زندگی این ثوابت -10

، و به همین دلیل آنها کشیدن و ضربان قلبش هم مهمتر استتر است و نزد او از نفس ارزشمند

زندگی و جانش کند هرچند که رشان همه چیز را فدا میو بخاطدارد بر همه چیز مقدم میرا 

خانواده، فرزندان،  ،، مالاو بخاطر ثوابت، و ضربان قلبش باشدها باشد، و اگرچه آن چیز، نفَس

، نمایدکند بلکه حتی بخاطر آنها، جان و زندگی خود را فدا میو دنیایش را فدا می منافع و مصالح

ابت خود را به پای که ثو «طلبفروشان مصلحتموضع» و «تاجران مبانی و اصول»و کار برخی 

 !!دهدکنند انجام نمیشان قربانی میمصالح و منافع

 بر سر ثوابت  یزنسازش و چانه

پذیرد زنی را نمیو چانه ، نرمشست که سازشی بارز این ثوابت آنهاهای روشن و مزیتاز ویژگی

شرایط  د وشونمی گذاشتهبه حراج  «عرضه و تقاضا»بازار  دریابد و دور زدن و حیله بدان راه نمیو 

 .گذاردو اوضاع در آن تاثیری نمی

حقایقی که دارند با آنها از سعی در فریب سربازان حق دارند و بر سر ثوابت و  ،اما دشمنان حق

و دست کشیدن از آن ثوابت فرا  ند و ایشان را به کوتاه آمدنشوزنی وارد میدرِ سازش و چانه

 .خوانندمی

ر ثوابت صرف کردند اما ابراهیم با ثبات ب ش را نسبت به ابراهیم خلیلاین تال حق، دشمنان

َّ :فرمایدخود با آنها مقابله نمود، چنانکه خداوند متعال می دح قح َِِّفَّاهلل َِّوح وِّنِّ اجُّ ح َّأحَت  الح َّقح ه  م  وح َّقح ه  اج  حح وح

َّ ِّبِّ َّرح اءح َّيحشح نح
َّأح َّإاِل  َّبِِه ونح ك  ِ اَّت َّشح َّمح اف  َّأحخح الح اِنَّوح دح يحئًاهح  ستیزه به او با ابراهیم قوم و( }80)انعام: شح

 خدا یدرباره که سزد را شما آیا: گفت( ابراهیم. ترساندند خود خدایان خشم از را او و) پرداختند

 هدایت( و کرده یراهنمای حق بسوی روشن دالئل با خداوند) مرا آن که حال و بستیزید، من با

 آنها سوی از دانممی چون) ترسمنمی کنیدمی خدا شریک که چیزهائی آن از من ؟است بخشیده

 بیگمان برسد، کسی به) زیان و ضرر بخواهد خدا اگر امّا( رسدنمی من به زیانی کسی جانب از و

 .{رسدمی( بدو
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سازش  ونرمش  ،زنیهای همیشگی دشمنان در چانه، اسلوب و شیوهخداکریم برای رسولقرآن

َّ) :فرمایدخاطرنشان ساخته است. چنان که میبر سر ثوابت را  بِيح ذِّ َّت طِِعَّاِلح كح َّوحَّ(8َّفحالح ِهن  َّت دح واَّلحوح دُّ

ِهن ونحَّ ي دح  باش پایدار خود دعوت بر و) مکن پیروی و اطاعت کنندگان تکذیب از( }9-8 قلم:) فح

 و رمشن هم آنان تا دهی، نشان سازش و نرمش که دارندمی دوست مرو( * ایشان آنان راه به و

 .{کنی( ترک آنان خاطر به را خدا فرمانهای از برخی که امید بدین) کنند سازش

ه ابن چیزی است ک خداقریش به رسول کارانهترین پیشنهادهای سازشترین و بارزاز عجیب

خواند ارا فر پیامبر ،کنند که قریشروایت می عباسحاتم و طبرانی از ابنابن ابی ،جریر طبری

به واهد را چنان مالی بدهند که ثروتمندترین مرد مکه گردد و هر زن یا زنانی که بخ یوکه به 

دایان ما دست بد گفتن خدهیم و تو از را به تو میاینها ی همه: ازدواج او در بیاورند و گفتند

  ..ها را به بدی یاد نکنبردار و آن

یم که خیر و صالح تو در آن دهدیگری به تو می، ما پیشنهاد ن صورتاما اگر چنین نکنی در آ

ل خدایان ما را پرستش و یک سا نمااست، پیامبر فرمود: چه پیشنهادی؟ قریش گفتند: همگی

ی سورهبه همین دلیل خداوند متعال  !!نماییمو یکسال هم خدای تو را عبادت می کنیمعبادت می

 1کافرون را نازل نمود.

سازش آنان را  به پیامبرش امر نمود که امید آنها را ناامید گرداند و پیشنهاد نرمش و خداوند

َّيحَّ کافرون را به گوششان برساند که: ینماید و سوره ردّ شبر سر ثوابت لح َّ)ق  ونح افِر  حاَّالحكح يُّ
1َّاَّأح (َّالح

(َّ ونح ب د  عح اَّتح َّمح ب د  َّ)2أحعح ب د  اَّأحعح َّمح ونح ابِد  َّعح ت مح َّأحنح الح َّ)َّ(3(َّوح ت مح بحدح اَّعح ابٌِدَّمح اَّعح َّأحنح الح 4َّوح ب د  اَّأحعح َّمح ونح ابِد  َّعح ت مح َّأحنح الح (َّوح

َِّدين5َِّ) ِِلح َّوح مح َِّدين ك  مح َّلحك  ) (6-1 :کافرون{ )( خدا بجز) شما که را * آنچه !کافران ای: بگو

 هن پرستم * همچنینمی من که را آنچه پرستیدنمی نیز شما پرستم * ونمی من پرستید،می

دهید یم انجام را پرستش من یگونه به شما نه دهم * ومی انجام را پرستش شما یگونه به من

 .خودم{ برای خودم آئین و خودتان، برای خودتان آئین *

                                                           
 .8/654. الدر المنثور از سیوطی.  1
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 ،و از تنزل ، استوار داشتثابت رش منت نهاد که وی را بر حقِ بر پیامباینگونه خداوند متعال 

ی راه کین و همگام شدن با آنها در نیمهکوتاه آمدن و پذیرش پیشنهادهای سازش از طرف مشر

 فرماید:امان داشت، چنانکه می درو )دعوت( مصون 

َّلِياًل َّخح وكح ذ  ح َّت  إًِذاَّالح َّوح ه  ح ْيح يحنحاَّغح لح َّعح يح
ِ َتح َّلِتحفح يحنحاَّإِلحيحكح حح ِنَّال ِذيَّأحوح َّعح تِن ونحكح واَّلحيحفح اد  َّكح إِنح 73ََّّ)وح َّأحنح الح لحوح (َّوح

لِياًلَّ) يحًئاَّقح َّشح َّإِلحيحِهمح ن  كح َّتحرح تح َّكِدح دح َّلحقح ب تحنحاكح 74َّثح َّلحكح ِد  ََّتح َّالح ِتَّث م  َّاِلححمح ِضعحفح يحاِةَّوح َّالحح َِّضعحفح نحاكح قح حذح (َّإًِذاَّْلح

يحنحاَّنحِصًْياَّ) لح و75عح ِرج  ِضَّلِي خح حرح َّاْلح َِّمنح ونحكح تحِفزُّ واَّلحيحسح اد  َّكح إِنح لِياًلَّ(َّوح َّقح َّإاِل  فحكح َِّخالح بحث ونح لح َّيح إًِذاَّالح اَّوح َِّمنحهح كح

ِوياًل76َّ) ح ََّتح ن تِنحا َّلِس  د 
ِ ََّتح الح َّوح لِنحا س  َّر  َِّمنح بحلحكح َّقح نحا لح سح َّأحرح دح َّقح نح َّمح ن ةح  بود نزدیک( }77-73 اسراء:) (َّس 

 قرآنش و) ایمکرده وحی تو به آنچه( حکم) از را تو( زور و زر و گوناگون نیرنگهای با) کافران

 به را تو آنگاه و دهی، نسبت ما به را قرآن جز( حکم عمل، در) تا گردانند منصرف( ایمنامیده

 داشتیم،نمی( حق بر) پابرجای و استوار را تو ما اگر * و (بپذیرند را تو همدمی و) گیرند دوستی

 عذاب و دنیا عذاب صورت این در( کردیمی چنین اگر و)بگرائی *  بدانان اندکی که نبود دور

 یاوری و یار ما برابر در سپس. چشاندیممی تو به( و ساختیممی) برابر چندین را( تو) آخرت

 خواستند گوناگون هایتوطئه و هانقشه با مکّه کفّار) * (دارد دور به تو از را ما عذاب تا) یافتینمی

. کنند بیرون آنجا از را تو تا برکنند( مکّه) سرزمین از را تو آنان بود نزدیک و( کنند نفوذ تو در

 دفاع در تنها) ماندند *نمی کوتاهی مّدت جز تو از بعد صورت این در( کردندمی چنین آنان اگر)

 تو از پیش که بوده پیغمبرانی( یهمه از دفاع) در ما یشیوه( این بلکه نبوده چنین تو از

 بر را سعادت درِ  وسیله بدین و اندرانده خود میان از یا کشته را آنان ایشان، اقوام و) ایمفرستاده

 که یافت نخواهی را کسی و) دیدنخواهی ما یشیوه در تبدیلی و تغییر و( اندبسته خود روی

 .{(سازد دگرگون را ما سنّت بتواند

قدم نمود، چنانکه بر حق ثابتخداوند متعال رسولش را در برابر پیشنهادهای سازش دشمنانش 

ًةَّأ و :فرمایدمی ح ْحح رح اًماَّوح ىَّإِمح وسح َّم  بحلِِهَّكِتحاب  َّقح ِمنح َّوح اِهٌدَِّمنحه  َّشح تحل وه  يح ِهَّوح بِّ َّرح يِّنحٍةَِّمنح َّبح َلح َّعح انح َّكح نح َّأحفحمح لحئِكح

َّإِن َّ ٍةَِّمنحه  يح َِِّفَِّمرح َّتحك  َّفحالح ه  ِعد  وح َّمح الن ار  اِبَّفح زح ححح َّاْلح َّبِِهَِّمنح رح ف  كح َّيح نح مح َّبِِهَّوح ِمن ونح ؤح َّي  ثحرح َّأحكح لحكِن  َّوح بِّكح َّرح َِّمنح قُّ َّالحح ه 

ِمن ونحَّ ؤح َّي   و دارد خود پروردگار سوی از روشنی برهان و دلیل که کسی آیا( }17 هود:) الن اِسَّالح

 این آسمانی، کتابهای هم) قرآن از قبل و آیدمی آن دنبال به( قرآن نام به) خدا جانب از گواهی
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 رحمت و رهبر که موسی کتاب( یعنی تورات، جمله آن از اندرفته مسیر این در و کرده تأیید را راه

 دل گوش الهی پیغمبران و آسمانی کتابهای به که برابرند افرادی با کسانی چنین آیا) است، بوده

 به بیگمان( اندیشندمی کائنات یدرباره که) آنان(. اند؟نبوده دنیا فکر به جز و دهند،نمی فرا

 همنوا و همگام خویش حقّگرای بینش و بینجهان دید با را آن که چرا) آورندمی ایمان قرآن

 ای) است آتش او میعادگاه نیاورد، ایمان قرآن به( گمراه طوائف و) گروهها از هرکس(. بینندمی

 آمده پروردگارت سوی از و است حق قرآن. مده راه خود به گمانی و شکّ قرآن یدرباره!( پیغمبر

 .{آورندنمی ایمان مردم بیشتر ولی است،

که از قواعد تفسیر اینست که مورد  چرا- خدا نیست مختص رسولتنها این ارشادات قرآنی 

واقع خطابی به امتش است مادامی که دلیلی بر تخصیص موجود پیامبر درخطاب قرار گرفتن 

 .استتمام مسلمانان تا قیامت متوجه  بلکه -نباشد

 و تاملبسیار به درنگ جهانی مواجه است خطیر چالش با براستی که مسلمان معاصری که 

تقریرات و  ها،نکتهثوابت و دریافت اشارات،  این ارشادات قرآنی پیرامون ثبات بر موردطوالنی در

 تر گردد.اش افزونش نیازمند است تا ثبات و پایداریهایتلقین

 :آزار و مصیبت وقوعابت و ثبات بر ثو

ین ثبات . و ممکن است که اصبر و بردباری است مند اراده، تالش،حقیقت ثبات بر ثوابت نیازدر

کالتی کند، بنابراین هایی همراه باشد و او را دچار مصیبتها و مشبرای شخص با آزار و اذیت

برای تحمل هر  بایست خود را برای چنین اموری آماده سازد و عزم خود راقدم میمسلمان ثابت

و مصیبتها چیره  ایمانش بر اذیت و آزار ید و بوسیلهرسد جزم نمایه خدا به وی میآنچه که در را

 .این راه از پروردگارش یاری و استمداد جوید و درشود 

از ویژگیها و عالمات افراد  ،از آغاز تاریخ بشریت تا روز قیامتو فتنه و بال آزار  اذیت و رسیدن

ر بزرگواری از ، و در این راه نه پیامبدارندر خداوند متعال گام بر مییاست که در مسقدمی ثابت

ه مصلحی که رهرو راه آنان و ن انمان مانده است و نه مومنی از پیروان پیامبراذیت و آزارها در ا

 .بوده است
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1َّاَلَّ) :فرمایدخداوند متعال می واَّأحنح ك  ح َّي َتح نح
َّأح َّالن اس  ِسبح َّ)(َّأححح تحن ونح فح َّي  َّالح مح ه  ن اَّوح ول واَّآمح ق  2َّيح دح لحقح (َّوح

اِذبِيحَّ َّالحكح ن  لحمح لحيحعح واَّوح ق  دح َّصح َّاهلل  َّال ِذينح ن  لحمح يحعح لح َّفح بحلِِهمح َّقح َِّمنح تحن اَّال ِذينح میم  الم. الف.( }3-1 عنکبوت:) فح

 پیغمبر رسالت و خدا یگانگی به و) ایمآورده ایمان بگویند که همین اندبرده گمان مردمان * آیا

 که سختیهائی و رنجها و فوظای و تکالیف با) ایشان و شوندمی رها خود حال به( ایمکرده اقرار

 اندبوده ایشان از قبل که را کسانی ما گردند *نمی آزمایش( کرد تحمّل آسمانی دین راه در باید

 چه بداند خدا باید آخر ایم،کرده آزمایش( محنتها و نعمتها اقسام با و مشّقات و تکالیف انواع با)

 .(گویندمی دروغ کسانی چه و گویند،می راست کسانی

َّ: فرمایدو نیز می سح
َّالحبحأح م  تحه  س  َّمح مح بحلِك  َّقح اَِّمنح لحوح َّخح َّال ِذينح ثحل  َّمح مح تِك 

أح ِلح اَّيح َّوح ن ةح ل واَّاْلحح خ  َّتحدح َّأحنح ِسبحت مح َّحح َّأحمح اء 

َّ اء  الُض   ِريٌبَّوح َّقح َّاهلل ِ ح َّنحَصح َّإِن  َّأحالح َّاهلل ِ تحىَّنحَصح  َّمح ه  عح ن واَّمح َّآمح ال ِذينح َّوح ول  س  َّالر  ق ولح ت ىَّيح لحِزل واَّحح ز   بقره:) وح

 کسانی به که برسد همان شما به آنکه بدون شویدمی بهشت داخل که ایدبرده گمان آیا( }214

 نخست: ایدندیده را یدردهای و رنجها چنین هنوز که شما) اند؟درگذشته شما از پیش که رسیده

 احاطه را پیشین ملّتهای چنان آن مشکالت، و شدائد و) جانی و مالی زیانهای(. گنج سپس رنج

 اندبوده آورده ایمان او با که کسانی و پیغمبر که اندگشته پریشان و داده دست آنان به( و کرده

 را مؤمنان هرگز خدا لیکن) !؟است( کجا و) کی خدا یاری پس: اندگفتهمی( و شده صداهم)

 کرده وفا خود یوعده به ایشان، آبدیدگی و مؤمنان به فداکاری تعلیم از پس و ننموده فراموش

 .{است نزدیک خدا یاری بیگمان( :که گفته پاسخ بدیشان و

با این وجود اما ، اندآزار و بال و آزمایش شده اند مگر اینکه دچار اذیت وهیچ یک از پیامبران نبوده

َّال ِذيَّ :اندمواجه شدهبا آن مشکالت دعوت و ثبات و پایداری و  با صبر ن كح ز  َّلحيححح ه  َّإِن  م  لح عح َّنح دح قح

(َّ ونح د  ححح ََّيح َّاهلل ِ اِت َّبِآيح َّالظ اِلِِيح لحكِن  َّوح ب ونحكح ذِّ كح َّي  َّالح إَِن  مح َّفح ق ول ونح دح33َّيح لحقح َّوح )َّ بحلِكح َّقح َِّمنح ٌل س  َّر  بحتح ذِّ َّك 

َِّمنحَّ كح اءح َّجح دح لحقح ِتَّاهلل َِّوح لِمح َّلِكح لح بحدِّ َّم  الح اَّوح نح َّنحَصح  مح ت ىَّأحتحاه  واَّحح أ وذ  ب واَّوح ذِّ اَّك  َّمح َلح واَّعح َبح  لِيحََّّفحصح سح بحإَِّاِلح رح  نح

. سازدمی غمگین را تو گویندمی( مکّه کّفار) آنچه که دانیممی ما!( پیامبر ای)( }33-34 :انعام)

 ایشان، چون) ستمکاران بلکه کنندنمی تکذیب را تو( حقیقت در) آنان که چرا( مباش ناراحت)

 مورد و) اندشده تکذیب تو از پیش فراوانی نمایند * پیغمبرانمی انکار را خدا آیات( عناد روی از

 خود یعقیده بر و) اندکرده یشکیبای( آزارها و اذیّت و) تکذیبها برابر در و( اندگرفته قرار اذیّت
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 ما یاری تا( اندکرده تحمّل را هاشکنجه و گرفتاریها و) اندشده آزار و اذیّت و( اندمانده ماندگار

 سخن این. باش چنین نیز تو. اندشده پیروز باطل و حق یمبارزه در و) است دریافته را ایشان

 به. سازد دگرگون را خدا سخنان تواندنمی چیزهیچ و( است پیروزی یوعده بر مبتنی و خداوند

 سرانجام و است همراه شدائد با رسالت که دانیمی و) است رسیده پیغمبران سرگذشت و اخبار تو

 .{(است بهشت گاه آن و دنیا در پیروزی سختیها

در این  و دارد و با صبر و ثبات به ثوابت پایبند استمسیر خداوند گام بر می مسلمان معاصر در

کند. او به آن جادوگران اقتدا ان مومن آنان اقتدا میو ثبات و پایداری پیروراه به پیامبران 

را آمدند و خواستند موسی  عنوان مزدور و سرباز فرعون نزد موسیه نماید که ابتدا بمی

موسی که و پی بردند  شد آشکار، اما زمانی که حق برایشان و بر او چیره گردند شکست دهند

 و به موسی و هارون ایمان آوردند، ی خداست برای پروردگار جهانیان سر به سجده نهادندفرستاده

با  آنان چشاند اما ایشان ها را بهانواع شکنجه سپس د ونها را تهدید کربه همین دلیل فرعون آ

 و مصیبتهایی ، ظلم و بالبله نمودند و تمام اذیت و آزارهاها مقاصبر و ثبات با تمام آن شکنجه

و بر  که در این راه دیدند را تحمل کردند و اینگونه فرعون و سلطنت او را به چالش کشیدند

 .تهدید و هشدارش فایق آمدند

(َّى وسح م  َّوح ونح ار  َّهح بِّ ن اَّبِرح ال واَّآمح ًداَّقح ج  ة َّس  رح حح َّالس  ه 70َّأ لحِقيح َّإِن  مح َّلحك  نح َّآذح َّأحنح بحلح َّقح َّلحه  نحت مح َّآمح الح ََّّ(َّقح م  ك  بِْي  لحكح

وِعَّالن َّ ذ  َِِّفَّج  مح بحن ك  لِّ ْلح صح ٍفَّوح َِّخالح َِّمنح مح لحك  ج  أحرح َّوح مح ك  ِديح يح َّأح طِّعحن  َّفحَلح قح رح حح َّالسِّ م  ك  ل مح َّال ِذيَّعح ن  لحم  لحتحعح ِلَّوح خح

قحىَّ) بح أح اًباَّوح ذح َّعح دُّ نحاَّأحشح يُّ َّالحبح71َّأح اَِّمنح نح اءح اَّجح َّمح َلح َّعح كح ثِرح َّن ؤح ال واَّلحنح اٍضَّ(َّقح َّقح اَّأحنحتح اقحِضَّمح اَّفح نح طحرح ال ِذيَّفح يِّنحاِتَّوح

يحاَّ) نح َّالدُّ يحاةح ِذِهَّالحح َّتحقحِِضَّهح مح 72َّإِن  ٌ ْيح اهلل  َّخح ِرَّوح حح َّالسِّ يحِهَِّمنح لح تحنحاَّعح هح رح اَّأحكح مح اَّوح انح طحايح َّلحنحاَّخح ِفرح نحاَّلِيحغح بِّ ن اَّبِرح اَّآمح (َّإِن 

أحبحقحىَّ) أحِت73َّوح َّيح نح َّمح ه  يحىَّ)(َّإِن  ح ََّيح الح اَّوح َّفِيهح وت  َّيحم  َّالح ن مح هح َّجح َّلحه  إِن  حِرًماَّفح َُّم  ه  ب  74َّرح ِملح َّعح دح ِمنًاَّقح ؤح تِِهَّم 
أح َّيح نح مح (َّوح

(َّ َّالحع َلح ات  جح رح َّالد  م  ََّلح  كح
أ ولحئِ اِتَّفح اِلح 75َّالص  لِكح ذح اَّوح َّفِيهح الِِدينح َّخح حار  حَنح اَّاْلح تِهح ح ََّتح ِريَِّمنح ح ٍنََّتح دح َّعح ن ات  (َّجح

ك ى َّتحزح نح َّمح اء  زح  و افتادند سجده به همگی جادوگران معجزه موسی، دنبال به} (76-70طه:) جح

: گفت( فرعون) داریم * ایمان موسی و هارون پروردگار به( و بینیممی عیان را حقیقت) ما: گفتند

 که بزرگی. است شما بزرگ او مسلّماً! آوردید؟ ایمان بدو دهم، اجازه شما به که آن از پیش آیا

 و کنم،می قطع یکدیگر عکس را پاهایتان و دستهایتان گمانبی. است آموخته جادوگری شما به
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 یک کدام که دانست خواهید( وقت آن. )آویزممی دار به خرما درختان هایشاخه فراز بر را شما

 ما: گفتند( پاسخ جادوگران)است *  پایدارتر و ترسخت عذابش( موسی خدای یا من: خدا دو از)

 است آفریده را ما که پروردگاری بر و است آمده برایمان که روشنی براهین و لدالی بر را تو هرگز

 آنچه و) کن صادر کنی، صادر خواهیمی که فرمانی هر پس داریم،نمی مقدّم و گزینیمنمی بر

 و) بدهی فرمان جهان این زندگی در توانیمی تنها تو( بدان امّا. نیست باکی که بکن، خواهیمی

 تا ایمآورده ایمان پروردگارمان به * ما (رودنمی فراتر دنیا این یرهدای از تو فرماندهی قدرت

 و( کسی هر از) بهتر خدا. کردیمی وادارمان بدان که را یجادوگریهای و را ما گناهان ببخشاید

 ایمانبی) که هر گمانبی:( گفتند و دادند ادامه چنین ساحران)است * ( قدرتی هر از) پایدارتر

 عذاب دست از تا) میردمی نه آنجا در. است او آن از دوزخ رود، پروردگارش پیش به گنهکار( و

 برای بلکه. گردید مندبهره نعمتها از و زیست باید که گونه آن) ماندمی زنده نه و( یابد یرهای

 پیش به صالح عمل و ایمان با هرکه * و (زندمی پا و دست زندگی و مرگ میان در همیشه

 باغهای( مراتب و منازل آن)باالیند *  منازل و واال مراتب دارای کسانی چنین رود، پروردگارش

 رودبارها آن( درختهای و قصرها) زیر در و است، ماندگاری جای که است( جاویدانی بهشت)

 با) که است کسی پاداش( ارزشیبا  چیز چنین) این و مانند،می آنجا در جاودانه و است، جاری

 .{کند( معاصی و کفر کثافات از) پاکیزه و پاک را خویشتن( طاعت انجام و ایمان

هایی و مصیبتموظف به تحمل آزارها  -دینش و پروردگار و رسولاز جانب -مسلمان معاصر 

یمانی است که با عهد و پ در قبالموظف به صداقت و راستی  ، اورسداست که در راه اهلل بدو می

، و اینکه آن را تغییر ندهد و تحریف ننماید و از ثوابت تنزل نکند یا به نرمش خداوند بسته است

و بر  او را به وحشت نیندازد ،مسیر خداوندبروز دشواری در آنها تن در ندهد یا  سازش بر سرِ و

 .و از خود گذشتگی را به جان بخرد های این راه بردباری ورزد و بها دادنسختی

بندگان مجاهد، صادق و  ازتوصیف خداوند مشمول  مسلمان معاصر موظف به این امور است تا

ثنای آنان پرداخته  مردانی قرار گیرد که خداوند متعال به حمد وی و در زمره گرددقدمش ثابت

َّ فرماید:است و می نح َّمح مح ِمنحه  َّوح بحه  َّنححح َّقحَضح نح َّمح مح ِمنحه  يحِهَّفح لح واَّاهلل حَّعح د  اهح اَّعح واَّمح ق  دح اٌلَّصح َِّرجح ِمنِيح َّاِلح ؤح ِمنح

بحِدياًلَّ) ل واَّتح اَّبحد  مح َّوح نحتحظِر  َّاهلل  َّا23يح ِزيح ِقِهمحَّ(َّلِيحجح َّبِِصدح اِدِقيح  مؤمنان میان در( }24-23 احزاب:) لص 

 بسر را خود پیمان برخی. اندبسته او با که پیمانی در اندبوده راست خدا با که هستند مردانی

 آنان(. شهادت یابند توفیق که تا) انتظارند در نیز برخی و( اندسرکشیده شهادت شربت و) اندبرده
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 خود کار در تزلزلی و انحراف کمترین و) اندنداده خود پیمان و عهد در تبدیلی و تغییر گونه هیچ

 .{بدهد پاداش صدقشان خاطر به را صادقان خداوند که اینست * هدف (اندنکرده پیدا
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 اساس این ثوابت پایه و

تمام  و .گیردرا در بر می کیان او ای از زندگی ومسلمان بسیار است و مساحت گستردهثوابت 

واقع دهد .. اما پایه و اساس این ثوابت درمیحرکات و سکنات و اعمالش را به خود اختصاص 

، پایانو مد نظر قرار دادن  اشراه و مسیرش و آگاهی از هدف و وسیله ،از خودشناخت مسلمان 

 .محل استقرار اوست مقصد و

 :به زندگی گرایانهپوچ دید دوری از

انسان در این دنیا برای  مخلوقات خواهند مرد. یکه همه چرا انسان در این حیات جاودان نیست

از دست  یعنی کافران-مردم  برخی از امای مشخصی دارد. اموریت و هدفی حضور دارد و وظیفهم

کنند که ه احساس میبلک دانندشان را نمیمفهوم و معنای وجود خود و نیز هدف زندگانی -رفته

َّ این زندگانی پوچ و بیهوده است: ر  هح َّالد  نحاَّإاِل  حلِك  اَّي  مح يحاَّوح نححح َّوح وت  يحاَّنحم  نح نحاَّالدُّ يحات  َّحح َّإاِل  اَِّهيح ال واَّمح قح وح

ظ نُّونحَّ َّيح َّإاِل  مح َّه  ٍمَّإِنح َِّعلح َِّمنح لِكح َّبِذح مح اََّلح  مح  جز حیاتی: گویندمی رستاخیز منکران} (24 جاثیه:) وح

 جای گروهی و میرندمی ما از گروهی. نیست کار در بریممی بسر آن در که یدنیای زندگی همین

 روی از را سخنی چنین آنان! سازدنمی هالک را ما روزگار، و طبیعت جز و گیرندمی را ایشان

 .{زنندمی تخمین و برندمی گمان تنها بلکه گویندنمی آگاهی و یقین

انسته گرایانه به زندگانی که کافران دارند را باطل دنگرش پوچکریم این دیدگاه و حال آنکه قرآن

َّ) :فرمایداست، چنانکه می ع ونح جح َّت رح َّإِلحيحنحاَّالح مح أحن ك  َّوح بحًثا َّعح مح نحاك  قح لح َّخح مح ن 
َّأح ِسبحت مح َّاهلل  115َّأحفححح اَلح تحعح (َّفح

َّ قُّ َّالحح  حکمت) و ایمآفریده بیهوده را شما ما که ایدبرده گمان آیا( }116-115 مومنون:) اِلححلِك 

( که ایدانگاشته چنین و اید؟پرداخته فساد به که اینست نیست، شما آفرینش در ایفلسفه و

است  راستین فرمانروای که شوید * خداوندینمی برگردانده( کتاب و حساب برای) ما بسوی

 .باشد{بلندمرتبه می

تفاوت به حال خود رها را بیهوده و بیهرگز او  متعال داشته که خداوند برای انسان بیانقرآن و 

مراقبت  تحتتا پایان حیاتش  گیریکند و به او یادآوری نموده که از آغاز آفرینش و شکلنمی

  :باشدمیمتعال خداوند 
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(ًَّدى َّس  كح ح َّي َتح نح
َّأح ان  نحسح ِ َّاْلح ب  حسح نحىَّ)36أحَيح مح َّي  نِيٍّ َّمح ًةَِّمنح َّن طحفح حَّيحك  َلح

ىَّ(37َّ(َّأح و  َّفحسح لحقح ًةَّفحخح قح لح َّعح انح َّكح ث م 

ثحىَّ)38) اْلح نح َّوح رح كح َّالذ 
ِ
يح جح وح َّالز  َِّمنحه  عحلح تحى39(َّفحجح َّاِلححوح يِيح ح ََّي  َّأحنح َلح اِدٍرَّعح َّبِقح لِكح َّذح -36 قیامت:) (َّأحلحيحسح

 ینطفه او شود * آیا رها خود حال به بیهوده او که پنداردمی( معاد منکر) انسان آیا( }40

 لخته خون صورت به گردد؟ * سپسمی ریخته و پرت( مادر رحم به) که نیست منی از ناچیزی

 و سر و نظام و نظم را او اندام بعد و است، بخشیده ایتازه آفرینش را او خداوند و است، درآمده

 چنین است * آیا پرداخته و ساخته را ماده و نر صنف دو( انسان) این از است؟ * و داده سامان

 .{!گرداند؟ زنده را مردگان تواندنمی خدایی

 طلبانه به زندگی:دیدگاه تجاری و مصلحت دوری از

قرآن  همانگونه همان در آن بیهوده آفریده نشده است، و انس طور که زندگانی بیهوده نیستهمان

تنی بر مصالح شخصی و منافع مب طلبانه نیست ودارد که زندگانی مسلمان، فرصتبیان می

ارزشها، اصول و ثوابتش محقق  ،به قیمت از دست رفتن دینرا ها باشد که آناش نمیخصوصی

 .سازدمی

قرار دهد که بر سر  تجاری یالتزامش را بعنوان کاالیو  افکار ،برای مسلمان جایز نیست که دین

هیچ  دین زیرا فروشدو مکاسب میزند و در مقابل بهای ناچیز از منافع و مصالح آنها چانه می

ی که این حقایق و ثوابت مبانی، ،و اصول !زنی نبوده استمبادله یا چانه وقت کاالیی برای فروش،

 .مقدار ناچیزی از مال دنیا بفروشدنبوده که آن را به  یدهد ماده و کاالیدین به مسلمان ارائه می

چنین دید و نگرشی تجاری و  که مسیحیو  ی( یهودخداوند متعال احبار و رهبان )علمایان

ه و به بهای ناچیزی کردزنی می آنها چانهاند و بر سرِنه به اصول و مبانی خود داشتهطلبامصلحت

 .را نکوهش نموده استفروختند می

َّ فرماید:می چنانکه اَِّمنح ذح َّهح ق ول ونح َّيح م  َّث  ِديِمح يح
َّبِأح َّالحكِتحابح ت ب ونح كح َّيح ِذينح ٌلَّلِل  يح وح نًاَّفح واَّبِِهَّثحمح َتح  ِعنحِدَّاهلل َِّلِيحشح

ِسب ونحَّ كح َِِّم اَّيح مح ٌلََّلح  يح وح َّوح ِديِمح يح َّأح تحبحتح َِِّم اَّكح مح ٌلََّلح  يح وح لِياًلَّفح  که( احبار از) کسانی بر وای( }79 بقره:) قح

 از( که است توراتی) این(: بیسوادان به) گویندمی گاه آن و نویسندمی خود دست با را کتاب

 یچیزهای چه آنان بر وای! بفروشند را( هاشده تحریف) آن کمی بهای به تا است آمده خدا جانب
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 هانوشته گونه این! )آورندمی چنگ به را یچیزهای چه آنان بر وای و! نویسندمی خود دست با را

 .{(کشاندمی عذاب و هالک سوی به را ایشان کارها، و

 ها و مشکالت ثبات را برای مسلمانان بیان داشته آنانسختیپس از آنکه برخی  متعال خداوند

َّ فرماید:، چنانکه میاستداشته  و اصول و مبانی ثابتش بر حذر را از تجارت با دین خدا ن  لحت بحلحو 

َّ ِمنح َّوح مح بحلِك  َّقح َِّمنح َّأ وت واَّالحكِتحابح َّال ِذينح َِّمنح ع ن  مح لحتحسح َّوح مح ِسك  نحف  أح َّوح مح الِك  وح َِِّفَّأحمح إِنح ثًِْياَّوح واَّأحًذىَّكح ك  ح شح
َّأح ال ِذينح

وِرَّ) ِمَّاْلح م  زح َّعح َِّمنح لِكح َّذح إِن  واَّفح ت ق  تح واَّوح َِب  َّلِلن اِسََّّ*(186تحصح َّلحت بحيِّن ن ه  َّأ وت واَّالحكِتحابح َّال ِذينح َّاهلل  َِّميثحاقح ذح إِذحَّأحخح وح

ونحَّ َتح  اَّيحشح َّمح بِئحسح لِياًلَّفح نًاَّقح اَّبِِهَّثحمح وح ح َتح اشح َّوح وِرِهمح َّظ ه  اءح رح َّوح وه  نحبحذ  َّفح ه  ونح ت م  َّتحكح الح ( 187-186 عمران:آل) وح

 پیش که کسانی از حتماً  و گیریدمی قرار آزمایش مورد خود جان و مال لحاظ از مسلّم طور به}

 بینیدمی فراوانی آزار و اذیّت اند،ورزیده کفر که کسانی از و است شده داده کتاب بدیشان شما از

 بردباری( جانی و مالی آزمایش برابر در) اگر و( شنویدمی نابایستی سخنان و ناشایست اعمال و)

 که است اموری این( و است همین شایسته کارهای) بپرهیزید،( کرد پرهیز باید آنچه از) و کنید

 که آنگاه!( پیغمبر ای بیاور یاد به) کوشید * و آنها اجرای در و کرد جزم را عزم آنها انجام بر باید

 مردمان برای را( خود) کتاب باید که گرفت کتاب اهل از( انبیاء زبان بر) مؤکّد پیمان خداوند

 به و افکندند سر پشت را آن آنها امّا. نسازید پنهان و کتمان را آن و دهید توضیح و سازید آشکار

 .{!(کردند معاوضه فانی با را باقی آنان! )خریدند را چیزی بد چه! فروختند اندکی بهای

زنند و حق را کتمان انی که به ثوابت خود چوب حراج می، تاجران اصول و مبمتعال خداوند

َّ :است و فرمودهاند بر حذر داشته عذاب دردناک و آتشی که خود خریدهکنند از می َّال ِذينح إِن 

لحَّ َّيح كح
َّلِلن اِسَِِّفَّالحكِتحاِبَّأ ولحئِ ي ن اه  َّبح ا ِدَّمح عح َّبح ىَِّمنح دح اَلح  َّالحبحيِّنحاِتَّوح لحنحاَِّمنح زح اَّأحنح َّمح ونح ت م  كح َّيح م  ن ه  عح لح يح َّوح َّاهلل   م  ن ه  عح

ِعن و َّ)الال  ِحيم 159َّنح َّالر  اب  اَّالت و  نح أح َّوح يحِهمح لح َّعح َّأحت وب  كح
أ ولحئِ ي ن واَّفح بح واَّوح لحح  أحصح اب واَّوح َّتح َّال ِذينح  بقره:) (َّإاِل 

 فرو هدایت و روشن لدالی از که را آنچه دارندمی پنهان که کسانی گمانبی( }159-160

 خدا ایم،نموده روشن و بیان( انجیل و تورات) کتاب در مردم برای را آن آنکه از بعد ایم،فرستاده

 نفرین را ایشان ،(نج و انس مؤمنان میان از چه و فرشتگان میان از چه) کنندگاننفرین و

 کتمان از) کنند توبه که کسانی مگر * (شد خواهند خدا رحمت از آنان طرد خواستار و) کنندمی

 و اسالم و پیغمبر اوصاف از که آنچه) و بپردازند( مافات جبران و خود حال) اصالح به و( حق
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 پذیرممی را کسانی چنین یتوبه چه. سازند آشکار( کردندمی پنهان و دانستندمی قحقای دیگر

 .{مهربانم و پذیرتوبه بسی من و

َّنًا َّثحمح َّبِِه ونح َتح  يحشح َّالحكِتحاِبَّوح َِّمنح َّاهلل   لح زح نح اَّأح َّمح ونح ت م  كح َّيح َّال ِذينح َّإِن  َّإاِل  َِِّفَّب ط وَِنِمح ل ونح ك 
أح اَّيح َّمح كح

لِياًلَّأ ولحئِ قح

اٌبَّأحلِيٌمَّ) ذح َّعح مح َلح  َّوح يِهمح كِّ زح َّي  الح ِةَّوح َّالحِقيحامح مح وح َّيح َّاهلل   م  ه  لِّم  َّي كح الح َّوح 174َّالن ارح لحةح الح اَّالض  و  ح َتح َّاشح َّال ِذينح كح
(َّأ ولحئِ

َّأحَّ مح ةَِّفح ِفرح َّبِاِلححغح ابح الحعحذح ىَّوح دح َّالن اِرَّ)بِاَلح  َلح َّعح مح ه  ح َبح 175َّصح قِّ َّبِالحح َّالحكِتحابح لح َّاهلل حَّنحز  َّبِأحن  لِكح -174 بقره:) (َّذح

 به دست یا) دارندمی پنهان است کرده نازل( آسمانی) کتاب از خدا را آنچه که کسانی( }176

 چیزی آتش جز آنان فروشندمی( دنیا ناچیز و) کم بهای به را آن و( یازندمی تحریف و ناروا تأویل

 از) را آنان و گویدنمی سخن ایشان با( و بوده روگردان آنان از) خدا ،رستاخیز روز و. خورندنمی

 اندکسانی آنان * است دردناکی عذاب را ایشان و. داردنمی پاکیزه( خویش گذشت و عفو با گناهان

 آتش برابر در چقدر. اندکرده خریداری( و مبادله) آمرزش با را عذاب و هدایت، با را گمراهی که

 به نسبت که است کفری خاطر به گشته، مشخّص برایشان که عذابی) * آن !بردبارند( دوزخ)

 حق با توأم را کتاب خدا اینکه سبب به( کوشندمی تحریفش و کتمان در و دارندمی روا کتاب

 .{است فرستاده فرو

 نماید:می مسلمان، زندگانی خود را هدفمند

هدف معینی قرار دهد و اینکه برای خود  ضروری مسلمان معاصر عبارت است ازاساس ثوابت 

این  و اش را رسالتی واال قرار دهد.و هدفی بزرگ مشخص نماید و زندگی ، مقصودبرای وجودش

 را های مناسبد و از یاد نبرد و وسایل و راههدف را همراه خود در هر زمان و مکانی داشته باش

 .برای تحقق این هدف بکار گیرد

باشد که بیهوده و کند جایز نمیزندگی میجهانی بزرگ برای مسلمان معاصری که با چالش 

جایز  ارضای شهوات و مال و مقام مشغول گردد. برد یا به غذا و آشامیدن،بتفاوت زندگی بسر بی

 :ی شاعر باشد کهنیست که شعار او در زندگی این گفته

ََّّوحََّّامٌَّعحَّاَّطحَّنيحَّالدَُّّمَّإن َّ ح َّاتحَّاَّفحَّإذحَّفحَََََََّّّّّّّامٌَّنحَّمحََّّوحََّّاٌبَّشح َّنيحَّلیَّالدَُّّعحَّذاَّفحَّهحََّّکح َّاَّالس  َّم َّالح
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 ز دست دادی باید با دنیا وداع کنیپس اگر اینها را ا .تنها خوردن و آشامیدن و خواب استدنیا »

  .«ایچون دیگر همه چیز را از دست داده

را وقف  سازد و آناش را هدفمند میزندگی واقع اوصاحب رسالت و هدف است، در ،لکه مسلمانب

 :گویداینگونه است که شاعر مینماید و هدفش می

نحاَّ وس  اِلَّن ف  يحنحاَِّفَّاِلحعح لح َّعح َََََََّّّّّّتح ون  ََّلحَّيغلهَّاِلهر َُّيوَّمنح َّطبَّالسناءح

.. و هرکس که به خواستگاری  دباشامور بزرگ و واال نزدمان کم ارزش می برای  بذل نفوس»

 .«گرددرود دربند میزان مهریه نمیزیباروی می

ن از شهوات است نوشیدن و لذت برد کافرانی که هدف آنها تنها خوردن،کریم به حیوانیت قرآن

َّ فرماید:اشاره نموده و می ل  أحك  َّتح مح َّكح ل ونح ك 
أح يح َّوح ت ع ونح تحمح َّيح وا ر  فح َّكح ال ِذينح محَّوح ثحًوىََّلح  َّمح الن ار  َّوح ام  عح حنح  اْلح

 همچون و برندمی لذّت و بهره( جهان زودگذر نعمتهای از روزی چند) کافران و( }12 محمد:)

 به نهادن گام و مرگ از پس) و خورند،می و چرندمی( کار سرانجام از غافل و خبربی) چهارپایان

 .{است ایشان جایگاه دوزخ آتش( آخرت

منظور تحقق این هدف در بهخوانده و اش فرامسلمان را به هدفمند کردن زندگی ،قرآنو 

واَّ :رهنمود ساخته استاو را به وسایل آن عبارتهایی کامل و شامل،  ع  كح ن واَّارح َّآمح اَّال ِذينح ح يُّ
اَّأح يح

(َّ ونح لِح  فح َّت  مح ل ك  َّلحعح ح ْيح ل واَّاِلحح عح افح َّوح مح ب ك  واَّرح ب د  اعح واَّوح د  ج  اسح ََّّ(77وح مح تحبحاك  َّاجح وح اِدهَِّه  َِّجهح ق  واَِِّفَّاهلل َِّحح اِهد  جح وح

َّوحَّ بحل  َّقح َِّمنح لِِميح َّاِلح سح م  ك  م  َّسح وح َّه  اِهيمح رح َّإِبح مح بِيك 
َّأح ةح ٍجَِّمل  رح َّحح يِنَِّمنح َِِّفَّالدِّ مح يحك  لح َّعح عحلح اَّجح مح َّوح ونح اَّلِيحك  ذح ِِفَّهح

اءحَّ دح هح َّش  ون وا تحك  َّوح مح يحك  لح َّعح ِهيًدا َّشح ول  س  ََّّالر  وح َّه  َّبِاهلل ِ وا تحِصم  اعح َّوح اةح كح َّالز  آت وا َّوح ةح الح َّالص  وا ِقيم 
أح َّالن اِسَّفح َلح عح

َّالن ِصْي َّ مح نِعح َّوح َلح َّاِلححوح مح نِعح َّفح مح ك  الح وح  آفریدگار برای) !ایدآورده ایمان که کسانی ای( }78-77 حج:) مح

 پرستش را خود پروردگار و( افتید، خاک به و) کنید سجده و( برید، کرنش و) رکوع( خویش

 آن کنید تالش و جهاد خدا راه در و شوید * رستگار اینکه تا دهید انجام نیک کارهای و یدنمای

 یاری برای مردم میان از) را شما خدا. است او راه در تالش یبایسته و جهاد یشایسته که گونه

 و)  است نگذاشته شما دوش بر را سنگین و دشوار کارهای دین در و است برگزیده( خود دین

 دین این. است سازگار انسانی توان با و سالم فطرت با که نموده مقرّر فیوظای و تکالیف بلکه
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( کتاب واپسین) این در و( پیشین کتابهای در) قبالً  را شما خدا. است ابراهیم پدرتان آئین( همان

 رفتار قیامت روز در و) باشد شما بر گواه( خود عملی شهادت با) پیغمبر تا است نامیده مسلمین

 گواه( خود عملی شهادت با) هم شما و( گردد مسلمانان شما اعمال سنجش مقیاس کردارش و

. (گردد سایرین اعمال سنجش محکّ  نمونه، امّت عنوان به کردارتان و رفتار و) باشید مردمان بر

 که زنید چنگ خدا به و کنید در به مال زکات و بخوانید نماز( منظور این حصول برای) پس

 .است{ خوبی یکنندهکمک و مددکار چه و نیک یاور و سرور چه و است، او شما یاور و سرپرست

 :مسلمان یهدف و وسیله

به  انبرای محقق ساختن هدفش ی خودلمانان در شناخت هدف و وسیلهممکن است برخی مس

منظور دستیابی هه بمنت نهاده که هدفی کمین دلیل خداوند متعال اینگونه بر ما ه ، بهدنخطا برو

ای که برای رسیدن به هدف نموده است، و نیز وسیلهشخص مرا برایمان کنیم بدان تالش می

 .ته که بدان ملتزم و پایبند باشیمگیریم  را مشخص کرده و از ما خواسبکار می

 :مسلمان هدف مشخص

ه ، و محبت او را بخداوند را محقق سازد: رضایت کهاین زمسلمان عبارت است ا هدف مشخص

وی را از عذاب جهنم نجات دهد و با ورود به بهشت بر  گونه خداوند متعال اوو بدین .دست آورد

خود را به وی ارزانی  ی مبارکنعمت رضایت و نگریستن به چهره ت نهد و اینکه پروردگارمن

 .دارد

ٍسَّ فرماید:متعال می خداوند فح َّنح لُّ ِنَّك  َّعح ِزحح حح َّز  نح ِةَّفحمح َّالحِقيحامح مح وح َّيح مح ك  ورح َّأ ج  نح وح ف  َّت وح مح إِن  ِتَّوح َّاِلححوح ة  ائِقح ذح

ورَِّ ر  َّالحغ  تحاع  َّمح يحاَّإاِل  نح َّالدُّ يحاة  اَّالحح مح َّوح ازح َّفح دح قح َّفح ن ةح َّاْلحح ِخلح أ دح  یمزه کسی هر( }185 عمران:آل) الن اِرَّوح

. شودمی داده رستاخیز روز در کمال و تمام به خودتان پاداش شما به بیگمان و چشد،می را مرگ

 نجات و آورده فراچنگ را سعادت واقعاً شود، برده بهشت به و گردد دور به دوزخ آتش از هرکه و

  .{نیست فریب کاالی جز چیزی دنیا زندگی و. است کرده پیدا

َّ فرماید:همچنین می ع  نحفح َّيح م  وح َّيح ا ذح َّهح َّاهلل   الح َّقح حار  حَنح َّاْلح ا تِهح ح ََّتح ِريَِّمنح ح ن اٌتََّتح َّجح مح ََّلح  مح ه  ق  َِّصدح اِدِقيح الص 

َّالحعحظِيم َّ ز  وح َّالحفح لِكح َّذح نحه  واَّعح ض  رح َّوح مح نحه  َّاهلل  َّعح ِِضح ًداَّرح اَّأحبح َّفِيهح الِِدينح ( قیامت روز در)( }119 مائده:) خح



44 
 

 دنیا، در) راستگویان گفتار درستی و کردار درستی تنها که است روزی امروز: دفرمایمی خداوند

 آن درختان زیر در که است( بهشت از) یباغهای آنان برای. رساندمی سود بدیشان( عقبی برای

( ایشان یگذشته اعمال سبب به) خداوند. مانندمی جاودانه آنجا در ایشان. است روان جویبارها

 از( اندداشته دریافت که پایانیبی و فراوان پاداش و اجر سبب به) هم ایشان و خوشنود، آنان از

 .{(سترگ نعمت و) بزرگ پیروزی است این. خوشنودند خدا

قق این و جانش را برای تح هقرار داد اومتعال کسی که هدفش را دستیابی به رضایت  خداوند

تِغحَّ باشد مدح و ستایش نموده است: هدف فروخته َّابح ه  سح يَّنحفح ِ َّيحَّشح نح َّالن اِسَّمح ِمنح اِتَّاهللَِّوح ضح رح َّمح َّاءح

اهلل  وٌفَّبِالحِعبحادََِّّوح ء   که) را خود جان که شودمی یافت کسی مردم میان در و( }207 بقره:) رح

 همه چیز زا باالتر را اهلل رضایت و) فروشدمی خدا خوشنودی برابر در( است اشداشته عزیزترین

 هربانم بس بندگان به نسبت خداوندگار و( داردمی تقدیم آن راه در چه دارد هر و شماردمی

  .{است

 :، چنانکه فرموده است کهباشدمیه ما نوید داده چه بزرگ ب خدابشارتی که رسول

َّاهلل حَّ" اند:فرموده روایت نموده که پیامبر در صحیح خود از ابوسعید خدری امام مسلم إِن 

ن ِة:َّ ِلَّاْلحح َّْلحهح ق ول  َّيح اَلح تحعح َّوح كح بحارح ؟َّتح ِضيت مح َّرح لح :َّهح يحق ول  ،َّفح يحكح دح عح سح نحاَّوح ب  َّرح :َّلحب يحكح يحق ول ونح ن ِة،َّفح َّاْلحح لح اَّأحهح يح

محَّ طِيك  اَّأ عح نح :َّأح يحق ول  ،َّفح لحِقكح َّخح ًداَِّمنح ِطَّأححح عح حَّت  اََّلح طحيحتحنحاَّمح عح
َّأح دح قح ،َّوح َضح اَّلحنحاَّالَّنحرح مح :َّوح يحق ول ونح َّفح َِّمنح لح َّأحفحضح

ال وا:َّيحَّ ،َّقح لِكح َّذح ه  دح عح َّبح مح يحك  لح َّعح ط  خح اِِّنَّفحالَّأحسح وح َِّرضح مح يحك  لح َّعح :َّأ ِحلُّ يحق ول  ؟َّفح كح
لِ َّذح َِّمنح ل  ٍءَّأحفحضح ح ََّشح أحيُّ ،َّوح بِّ اَّرح

ًدا گویند: لبیک ای فرماید: ای بهشتیان! آنان میخداوند متعال خطاب به بهشتیان می» "أحبح

گویند: چرا راضی نباشیم؟ خشنود هستید؟ میفرماید: آیا راضی و پروردگار ما! آمادة خدمتیم. می

-ای. خداوند میای که به هیچ یک از مخلوقاتت عنایت نکردههایی ارزانی داشتهتو به ما نعمت

گویند: پروردگارا! چه چیزی بهتر از این است؟ کنم. آنان میفرماید: بهتر از این به شما عنایت می

گردانم و بعد از آن، هرگز از شما ناخشنود ال شما میام را شامل حفرماید: رضایت و خشنودیمی

 1.«شومنمی

                                                           

 (.2829( حدیث شماره )2شماره ) إحاللَّالرضوانَّعلیَّأهلَّاْلنة( باب 51شماره ) اْلنة. صحیح مسلم. کتاب 1
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انا دستیابی به رضایت ؟ هدف تو همخواهیقدم، از این بزرگتر چه میای مسلمان مجاهد و ثابت

به  پس مانیقدم میوابتی است که در زندگی بر آنها ثابت، پایه و اساس ثخداوند است، این هدف

غییر و تحولی نسبت به آن روا و هیچ ت شوملی به جای رضایت خداوند راضی و بدی جایگزین

 :ا با پروردگارت به مناجات بپرداز کهزیب . و پیوسته با این عبارتهای ایمانیِ مدار

ةٌَّ ِريرح يحاةَّ َّمح الح ل و،َّوح ح ََّتح يحتحكح لح َََََََّّّّّّّفح اب  َِّغضح ام  اْلحنح َّوح َضح َّتحرح لحيحتحكح َّوح

يحنيَّوحَّ َّاّلذيَّبح لحيحتح اِمرٌَّوح َّعح يحنحكح َََََََّّّّّّّبح َّخراب  َّالعاِليح َّوَّبينيَّوبيح

ّيٌَّ َّهح لُّ َّفالك  َّالِودُّ َِّمنكح َََََّّّّّإذاَّصح  اِبَّت راب  َّالَتُّ َّالذيَّفوقح لُّ  وك 

بودی و مردم، تو، راضی میکه و ای کاش  .. بودی و زندگی، تلختو، شیرین میکه ای کاش 

 .خشمگین

بود .. و آنچه بین من و تمام مردمان بین تو است آباد میای که( بین من و و ای کاش آنچه )رابطه

 است خراب.

روی زمین خاکی که تو صحیح باشد دیگر چیزها سهل و آسان است .. و هر چیزی  محبتاگر 

 باشد خاک است و خواهد مرد.می

 :شبرای تحقق هدفمشخص مسلمان  یوسیله

به منظور  را وسیلهگونه نیز همانرا مشخص نموده به هدف مسلمان  طور که خداوندهمان

رساند ترسیم اه مستقیمی که او را بدان هدف می، و برایش رمشخص ساخته استتحقق هدفش 

تراشان آن بر حذر داشته های راه را برایش بیان داشته و او را از موانع و مانعو نشانه نموده است،

 .است

ی تمام مخلوقات اعم از که وظیفه عبادت حقیقی خداوند متعال است ،مشخص یوسیلهآن 

ده و مفهوم اسالمی گستر ،عبادت باشد؛ منظور از، جنیان و دیگر موجودات میانسانهافرشتگان، 

را در هر زمان و مکانی در بر  اینفَس، هر گام و اندیشههر  ،که هر لحظهست جانبه آنهمه

 گیرد.می



46 
 

َّ :فرمایدخداوند متعال می لحقحت  اَّخح مح وِنَّ)وح ب د  َّلِيحعح َّإاِل  نحسح ِ اْلح َّوح ن  ا56َّاْلحِ مح ٍقَّوح َِّرزح َِّمنح مح َِّمنحه  اَّأ ِريد  (َّمح

ونَِّ طحِعم  َّي  َّأحنح ام نیافریده خود پرستش برای جز را انسانها و هاجن من( }57-56 ذاریات:) أ ِريد 

 خوراک مرا که خواهممی نه و کنم،می ایروزی و رزق هیچ گونه درخواست نه آنان از * من

 .دهند{

اَّأ مَِّ فرماید:و نیز می مح واَّاهللحوح ب د  َّلِيحعح واَّإاِل  ََّّر  اةح كح ت واَّالز  ؤح ي  َّوح ةح الح واَّالص  ِقيم  ي  َّوح اءح نحفح َّح  ينح َّالدِّ َّلحه  حلِِصيح ُم 

ةَِّ يِّمح َّالحقح َِّدين  لِكح ذح  و مخلصانه که نشده داده دستور بدیشان این جز که حالی در( }5 :بینه) وح

 باید که چنان را نماز و بدانند،( خود) دین را او شریعت تنها و بپرستند را خدای حقگرایانه،

 .بس{ و است این ارزشمند و راستین آئین. بپردازند( کمال و تمام به) را زکات و بخوانند

واَّ فرماید:همچنین می ت بِع  َّتح الح َّوح وه  بِع  ات  تحِقيًمَّفح سح يَّم 
اطِ اَِِّصح ذح َّهح أحن  بِيلِهَِّوح َّسح نح َّعح مح َّبِك  قح ر  تحفح َّفح ب لح  السُّ

 منتهی و) است من مستقیم راه( کردم بیان و ترسیم برایتان را آن من که) راه این( }153 انعام:)

 که نکنید پیروی( باطل) راههای از و کنید پیروی آن از( پس. گرددمی جهان دو هر سعادت به

 .سازد{می پراکنده( و منحرف) خدا راه از را شما

 :مسلمان و نفس مشتاق یبرنامه

 ؛سامان بخشد و نظم و سر ،ی ثابتشاش را مطابق هدف و وسیلهموظف است که زندگی ،مسلمان

و گامهای مشخص قرار دهد که در ای روشن و واضح با جزئیات گونه که برای خود، برنامهبدین

خواست مورد باز ،و نفس خود را بر آن دادهقرار  اش را مد نظرآن، تحقق هدفش و اجرای وسیله

 ..ا داردقرار دهد و آن را به پایبندی بدان و

، که برای نفسی خود، دارای نفسی مشتاق باشد طوریبرنامهاجرای و حریص باشد بر اینکه در 

ی بعدی بینجامد، تا جایی که ی قرار دهد که هر مرحله به مرحلهمراحل تدریجی و گام به گام

 ه رضایت خداوند منتهی گردد.ب دستیابیی آخر به بهشت و مرحله

گاه ای که هراش، مشتاق باشد به گونهبرنامه طرح و ه در اجرای مراحلو نفس را ملزم کند ک

بعدی  یمرحلهمشتاق  ،با رغبت و عزم و کوشش ن را اجرا نمود و به پایانش رسیدی از آبخش
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آفرین تسلیم گوید و جان به جانکه دنیا را وداع میاقی بماند تا ، و این چنین مشتاق بگردد

 د.کنمی

 خلیفه -و خلفای راشدین خدابجز رسول-ی زاهدان و سرورشان بایست به پیشوااو می

 .اقتدا نماید بن عبدالعزیز زاهد عمر

بن  : همراه عمرروایت نموده که -رجاء بن حیوه- بن عبدالعزیز خیرخواه و مخلص عمر وزیر

. من نیز پیراهنی را فرستاد تا برایش پیراهنی بخرمم اوآنگاه که والی مدینه بود، بودم  عبدالعزیز

 !بودنکه ارزان  اگرچیز خوبیست  ، زمانی که به آن نگریست گفت:درهم خریداری کردم 500با 

درهم  5، من هم لباسی را با ، مرا فرستاد تا برایش لباس بخرممسلمانان شد یهنگامی که خلیفه

 !دکه گران نبو اگرزمانی که به لباس نگریست گفت: چیز خوبیست  !خریداری کردم

به من گفت: ای  عمر بن عبدالعزیز .که سخنش را شنیدم به گریه افتادم: زمانی رجاء گوید

 گریاند؟رجاء چه چیز تو را می

 .ه یاد آوردمگفتم : لباس چند سال پیش تو و حرفی را که در موردش زدی ب

کار ساخت راز این جریان را برای رجاء بن حیوه آش -صاحب نفس مشتاق- بن عبدالعزیز پس عمر

فسم ابم نیر چیزی دست میه ، و به محض اینکه به، من نفس مشتاقی دارم: ای رجاءو گفت

بدالملک دختر ع. نفسم مشتاق ازدواج با دختر عمویم فاطمه گرددمشتاق چیز باالتر و بهتری می

ه . سپس نفسم مشتاق امارت گردید پس زمام امارت و حکمرانی را بوی ازدواج کردم شد پس با

، نفسم مشتاق . و اکنون ای رجاءپس بدان دست یافتم دست گرفتم و نفسم مشتاق خالفت شد

 .«ی اهل بهشت باشمبهشت گردیده است، پس امیدوارم که از زمره

به زینتهای زندگانی و پرداختن  بهشت باشد مجاهد و کوشا، نفس تو بایستی مشتاق مسلمانِ ای

ی دفت مشغول دارد یا تو را به ورطهنکن که تو را از ه نفست را رها باز ندارد،بهشت  تو را از ،دنیا

 یاق و تالش و کوششت محروم گرداند.را از اشت ا توفساد و تباهی بکشاند، ی
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 :ثابت در شخصیت مسلمان هایویژگی

پایدار در شخصیت مسلمان ثابت و  هایویژگیترین ی آن هستیم به بارزارائهدر آنچه خواستار 

-و ثابت در وجود و زندگی اوست. و آیات قرآن، نماد ثوابت اصیل هاویژگی. این نماییماشاره می

آنها  مجاهد ایشان نیز یو حیات صحابه خدای رسولها را بیان داشته و سیرهویژگی، این کریم

 .را ترسیم نموده است

کند و بر آن دا پایبند است و بسوی آن دعوت میبارزترین وجه تمایز مسلمانی که به دین خ

 از: ندماند عبارتقدم میثابت

 :او عابد است -1

عبادت با  بادت خداوند متعال به یگانگی است؛، عدرحقیقت وظیفه و رسالت مسلمان در زندگی

جز ی آن. چرا که وجود، انسانیت، سعادت، آزادی و کرامت او و گسترده، فراگیر مفهوم اسالمی

یابد، زیرا عزت حقیقی نفس ندگی برای خداوند یگانه تحقق نمیبا خالص گردانیدن عبودیت و ب

ی آزاده ابنده ،همین دلیل این مسلماناست و به  نهفته ت کامل وی در برابر پروردگارشاو در ذل

روز شامل ساعات او را در شبانه، تمام لحظات و دقایق و متعال توسط وید و عبادت خداون است

-روز عبادت میند را در بیست و چهار ساعت شبانهحقیقت او عابدی است که خداوشود. درمی

 .نماید

رود و خیابان و در هر جا که هست و میدر کوچه ، کار سرِ  منزل، موسسه، ،در مسجد او خداوند را

 .کندعبادت می

ر جنبه قوانین و مقررات و د -یعنی شعائر-ی خود را در زندگی تعبدی و پرستش او خداوند

خانوادگی و  ،رفتاری ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،علمی ،آموزشی حیات در و ،کندعبادت می

 .پردازدصی خویش و... به عبادت خداوند میدر زندگی عمومی و خصو

 ترینزند عبادت خداوند است، و نیز راسخبدان رنگ میاش را زترین رنگی که مسلمان، زندگیبار

 .باشد، عبادت و پرستش خداوند میاوثابت  ویژگیو استوارترین 

اش کند، و زندگیآمیزی میرا با رنگ عبادت رنگکه آنزندگانی مسلمان چه زیباست هنگامی

و اش چه زالل و زندگی چشد،مزه عبادت می طعم وبا را  که آنمندانه است وقتیچه سعادت
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وند متعال آن را اجرا عبادت خدا ینگرد و از زاویهبدان میکه با عینک عبادت روشن است آنگاه

 .کندو تنفیذ می

 :او مجاهد است -2

َّ :باشدگر میمسلمان اینست که او مجاهد و تالشترین ثوابت از ضروری ق  َّحح واَِِّفَّاهلل ِ اِهد  جح وح

اِدهَِّ  یبایسته و جهاد یشایسته که گونه آن کنید تالش و جهاد خدا راه در و( }78 :حج) ِجهح

ِسنِيحَّ است{ او راه در تالش َّاِلح حح َّاهلل حَِّلححعح إِن  نحاَّوح ب لح َّس  مح ن ه  ِديح واَّفِينحاَّلحنحهح د  اهح َّجح ال ِذينح ( 69 عنکبوت:) وح

 در را آنان کنند، جهاد ما( دین پیروزی) راه در و ایستند تالش به ما( رضایت) برای که کسانی}

 با خدا قطعاً  و گردانیم،می( خویش هدایت و حمایت مشمول و) رهنمود خود به منتهی راههای

 .{است نیکوکاران

 رتواند آنها را پُ دارد که جز جهاد در راه خدا نمی هایی در زندگی و شخصیت مسلمان وجودخأل

ی جهاد زدوده زندگی و رفتارش وجود دارد که جز بوسیلههایی در یو قصورات و کوتاه !کند

توان بدانها میجهاد ن یواالیی در بهشت وجود دارد که جز بوسیله ها و منازلموقعیتو  ،شودنمی

بِيِلَّ دست یافت: َِِّفَّسح ونح اِهد  اِلح جح ِرَّوح ح َّأ وِِلَّالُض  ْيح  َّغح ِمنِيح َّاِلح ؤح َِّمنح ونح اِعد  تحِويَّالحقح َّيحسح َّالح مح
اَِلِ وح مح

َّبِأح اهلل ِ

َّاهلل  َّ دح عح َّوح الا ك  ًةَّوح جح رح َّدح اِعِدينح َّالحقح َلح َّعح ِسِهمح ف  نح أح َّوح مح
اَِلِ وح مح

َّبِأح اِهِدينح َّاِلح جح َّاهلل   لح َّفحض  ِسِهمح ف  أحنح َّوح لح فحض  نحىَّوح سح َّالح 

(َّ ظِيًم َّعح ًرا َّأحجح اِعِدينح َّالحقح َلح َّعح اِهِدينح َّاِلح جح َِّمنح95َّاهلل   اٍت جح رح َّدح ةًَّ( ح ْحح رح َّوح ًة ِفرح غح مح َّوح ( 96-95 نساء:) ه 

 با که نیستند برابر مسلمانانی با نشینند،می( خود منازل در و روندنمی جهاد به) که مسلمانانی}

 باالتر که کرده مجاهدان نصیب را یواالی یمرتبه خداوند. کنندمی جهاد خدا راه در جان و مال

 بیرون از را ایشان که) باشند عذری دارای نشینانیخانه چنین مگر است، نشینانخانه یدرجه از

 دو از) یک هر به خداوند(. نیستند سرزنش درخور صورت این در باشد بازداشته جهاد برای شدن

 خداوند و. است داده وعده( یواالی عاقبت و) زیبا منزلت( معذور وانشستگان و مجاهد گروه

است *  بخشیده برتری بزرگ، و فراوان اجر دادن با( عذر بدون) وانشستگان بر را مجاهدان

 .اهلل({ فراوان) رحمت و مغفرت با همراه( شودمی داده بدانان) خدا یناحیه از بزرگی درجات
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 ،آید تا اینگونهکه جان از بدنش به درمیماند تا هنگادم و استوار باقی میقمومن بر جهاد، ثابت

َّ که: م خداوند متعال بر او صدق کنداین کال مح ِمنحه  يحِهَّفح لح واَّاهلل حَّعح د  اهح اَّعح واَّمح ق  دح اٌلَّصح َِّرجح ِمنِيح َّاِلح ؤح ِمنح

بحِدياًلَّ ل واَّتح اَّبحد  مح َّوح نحتحظِر  َّيح نح َّمح مح ِمنحه  َّوح بحه  َّنححح َّقحَضح نح  هستند مردانی مؤمنان میان در( }23 احزاب:) مح

 شربت و) اندبرده بسر را خود پیمان برخی. اندبسته او با که پیمانی در اندبوده راست خدا با که

 تغییر هیچ گونه آنان(. شهادت یابند توفیق که تا) انتظارند در نیز برخی و( اندسرکشیده شهادت

 .{(اندنکرده پیدا خود کار در تزلزلی و انحراف کمترین و) اندنداده خود پیمان و عهد در تبدیلی و

های ی میادین و شیوهو دارا و حالتهای بسیاری دارد اشکال ،که جهادسازیم خاطرنشان می

ازل و مراتب دیگری نم، اما باالترین شکل آن، حمل سالح و نبرد با کافران است. باشدمتنوعی می

دا همراه مجاهد در راه خبعنوان ، که صاحب آنتر از این وجود دارد ی پاییناز جهاد در مرتبه

وند جهاد است، و هر خطبه گونه تالشی برای دین خداع هرد: درواقگیرمی قراردیگر مجاهدین 

 .ر برگ مقاله یا رساله و نامه در راه خدا جهاد استیا سخنرانی به منظور دعوت، جهاد است. و ه

ی و استواری بر دین خدا قدمو هر گونه ثابت -را از ما بپذیر این جهاد و تالشمان اپس خداوند-

 !دشمنان دین خدا جهاد است ه و ایمانی در مقابلشجاعان گیریِجهاد است، و هر موضع

شیرین جهاد  یزندگی جز بوسیله طعم زیرا، عظیم و مبارک است و تالش براستی که جهاد

ی ها جز بوسیلهشود، و ارادهوسیله جهاد صاف و بی غل و غش نمی، و نفوس جز بگرددنمی

د شونمی شکوفا، ی جهادجز بوسیله ذوق و قرایحیابد، و گردد و تقویت نمیپوالدین نمی ،جهاد

یابد ی جهاد انتشار نمیگردد و دعوت جز بوسیلهمتمایز نمی ،ی جهادو صفوف افراد جز بوسیله

گردد و شهادت خورند، و حق جز بوسیله جهاد پیروز نمیدشمنان جز بوسیله جهاد شکست نمی و

اد، مضاعف و چند جه یپاداش اعمال جز بوسیلهو  ، و اجرآیده دست نمیجهاد ب یجز بوسیله

 .شودبرابر نمی

اِبَّ :داردال راست فرموده آنگاه که بیان میخداوند متع رح حعح َّاْلح َِّمنح مح َلح  وح َّحح نح مح ِلَّاِلححِدينحِةَّوح َِّْلحهح انح اَّكح مح

ِسَّ فح َّنح نح َّعح ِسِهمح ف  نح
ب واَّبِأح غح رح َّيح الح َّوح وِلَّاهلل ِ س  َّرح نح واَّعح ل ف  تحخح َّيح َّأحنح الح ٌبَّوح َّنحصح الح ٌأَّوح َّظحمح مح ِصيب ه  َّي  َّالح َن  مح

َّبِأح لِكح ِهَّذح

تَِّ َّك  يحاًلَّإاِل  َّنح وٍّ د  َّعح َِّمنح نحال ونح َّيح الح َّوح ارح ف  َّالحك  ِغيظ  طًِئاَّيح وح َّمح طحئ ونح َّيح الح بِيِلَّاهلل َِّوح ٌةَِِّفَّسح صح حمح الٌِحَُّمح ٌلَّصح مح َّبِِهَّعح مح ََّلح  بح

َّاِلح َّ رح َّأحجح َّي ِضيع  َّاهلل حَّالح َّ)إِن  ِسنِيح 120َّحح تِبح َّك  اِدًياَّإاِل  َّوح طحع ونح قح َّيح الح ًةَّوح بِْيح َّكح الح ًةَّوح ِغْيح ًةَّصح قح فح َّنح نحِفق ونح َّي  الح (َّوح
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ل ونحَّ مح عح َّيح ان وا َّكح ا َّمح نح سح َّأححح َّاهلل   ِزيح م  َّلِيحجح مح  و مدینه اهل که نیست درست( }121-120)توبه: َلح 

 همان راه در و نروند، جهاد به او رکاب در و) بمانند جا خدا پیغمبر از آنان، دوروبر نشینانبادیه

 داشته تردوست پیغمبر جان از را خود جان و( بازدمی جان آن راه در او که نبازند جان چیزی

 بر جلو به گامی و رسد،نمی آنان به خدا راه در گرسنگی و خستگی ،تشنگی هیچ که چرا باشند

 یواسطه به اینکه مگر زنندنمی آسیبی دشمنان به و شود، کافران خشم موجب که دارندنمی

 خداوند بیگمان. (شودمی داده بدانان ینیکوی پاداش و) شودمی نوشته آنان برای ینیکوی کار آن،

 هیچ( حقراه مجاهدان همچنین) * دهدنمی هدر( آنرا و گذاردنمی مزدبی) را نیکوکاران پاداش

 مگر سپرندنمی( جهاد از برگشت و رفت در) را سرزمینی هیچ و کنند،نمی زیاد یا کم خرجی

 که کاری از نیکوتر پاداشی خداوند( راه این از) تا شود،می نوشته برایشان( آن پاداش) اینکه

  .{دهد بدیشان کنندمی

َّأيَِّرحََّّونحَّفَّد َّقَِّ      :و شاعر راست گفته که ََّّاِتَّيحََّّالحَِِّفََّّکح َّادٌَّهحَّجََِّّوحََّّةٌَّيدحَّقَِّعحََّّياةحَّالحََّّإن ََََََّّّّّّداًَّاهَُِّم 

عبارت از عقیده و جهاد ، انه ایستادگی کن .. چرا که زندگیات در زندگی مجاهدنسبت به عقیده»

 .«است

 :او زاهد است -3

دلیل  به همین دوزده سمت بهشت میچرا که چشم خود را ب مسلمان در این دنیا زاهد است

 .داردبه خود مشغول نمی، او را ها و شهواتزینت ،هادنیا با تمام لذتها، فتنه

و آخرت  ، و میان دنیاسنجداش میکه دنیا را با میزان ایمانیکند چرا دنیا، زهد پیشه می او در

گزیند زیرا قرآن برای می باقی را بر دنیای فانی بر پس آخرتِ  کندمقایسه و سبک و سنگین می

َّلِلن اِسَّ فرماید:که میت چنانرت در مثالی بیان داشته اس، ارزش دنیا را در مقایسه با آخاو يِّنح ز 

َّاِلح َّ يحِل اِلحح َّوح ِة الحِفض  ِبَّوح هح َّالذ  َِّمنح ِة نحطحرح َّاِلح قح نحاطِِْي الحقح َّوح الحبحنِيح َّوح اِء َّالنِّسح َِّمنح اِت وح هح َّالش  بُّ اِمَّح  عح حنح اْلح َّوح ِة مح و  سح

اهلل  َّ يحاَّوح نح يحاِةَّالدُّ َّالحح تحاع  َّمح لِكح ِثَّذح رح الحح َّاِلححآِبَّ)وح ن  سح َّح  ه  ا14َِّعنحدح وح قح َّات  ِذينح َّلِل  مح لِك  َّذح َِّمنح ٍ ْيح َّبِخح مح بِّئ ك  نح َّأحؤ  لح (َّق 

َّاهلل ِ اٌنَِّمنح وح ِرضح ٌةَّوح رح طحه  اٌجَّم  وح أحزح اَّوح َّفِيهح الِِدينح َّخح حار  حَنح اَّاْلح تِهح ح ََّتح ِريَِّمنح ح ن اٌتََّتح َّجح ِمح ِّبِّ َّرح  عمران:آل) ِعنحدح

: قبیل از است شده داده جلوه( مادی امور به دلبستگی و) شهوات محبّت انسان، برای( }14-15
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 مرکبهای و) نشاندار اسبهای و نقره و طال الوف و آالف و هنگفت ثروت و فرزندان و زنان به عشق

 کاالی( همه) اینها. زرع و کشت و( ...گوسفند و بز و گاو و شتر: همچون) چهارپایان و( ممتاز

 همو و) است خدا پیشگاه در( حق راه در تالشگران) نیک سرانجام و است( فعلی) پست دنیای

 باخبر چیزی از را شما آیا: * بگو (کرد خواهد عطا یچیزهای چه نیکوکاران به آخرت در که داند

 پرهیزگاری که کسانی برای ؟است بهتر( شده داده جلوه هادیده در که یچیزهای) این از که سازم

( درختان) پای از هارودخانه که است( دیگر جهان در) یباغهای پروردگارشان نزد در کنند پیشه

 هر زا) پاکیزه همسران( را ایشان همچنین) .بود خواهند دانهجاو آنجاها در آنان گذرد،می آنها

  .{است خدا شنودیخو و( نقصی و پلیدی

َّ :زند کهاینگونه مثال میهمچنین  يحاة  َّالحح مح ن 
واَّأح لحم  ٌرَّاعح اث  تحكح َّوح مح يحنحك  ٌرَّبح اخ  تحفح ِزينحٌةَّوح ٌوَّوح َلحح يحاَّلحِعٌبَّوح نح الدُّ

و َّيحك  اَّث م  را فح صح َّم  اه  ح َّفحَتح ِيج  َّيح َّث م  ه  بحات  َّنح ارح ف  َّالحك  بح جح يحٍثَّأحعح ثحِلَّغح مح دَِّكح الح حوح اْلح اِلَّوح وح حمح ِةَِِّفَّاْلح ِخرح ِِفَّاْلح طحاًماَّوح َّح  ن 

ٌةَّمَِّ ِفرح غح مح ِديٌدَّوح اٌبَّشح ذح وِرَّ)عح ر  َّالحغ  تحاع  َّمح يحاَّإاِل  نح َّالدُّ يحاة  اَّالحح مح اٌنَّوح وح ِرضح َّوح َّاهلل ِ 20َّنح ٍةَِّمنح ِفرح غح َّمح واَّإَِلح ابِق  (َّسح

َّ ل  َّفحضح لِكح لِِهَّذح س  ر  ن واَّبِاهلل َِّوح َّآمح ِذينح َّلِل  تح ِضَّأ ِعد  حرح اْلح ِءَّوح مح ِضَّالس  رح عح اَّكح هح ض  رح ن ٍةَّعح جح َّوح مح بِّك  تِيَّرح ؤح َّاهلل َِّي  نح ِهَّمح

اء َّ  در نازش پیرایش، و آرایش سرگرمی، بازی، تنها دنیا زندگی که بدانید( }21-20)حدید: يحشح

 گیاهان که است باران همچو دنیا. بس و است اوالد و اموال افزایش در یمسابقه و همدیگر، میان

 و زرد را گیاهان بعد و کنند،می نمو و رشد گیاهان سپس آورد،می شگفت به را کشاورزان آن،

 و( دنیاپرستان برای) شدیدی عذاب آخرت در. گردندمی پرپر و خُرد آنگاه و دید، خواهی پژمرده

 فریب کاالی جز چیزی دنیا زندگی اصالً . است( خداپرستان برای) خدا خوشنودی و آمرزش

 آن پهنای که بهشتی و پروردگارتان آمرزش به رسیدن برای بگیرید پیشی یکدیگر نیست * بر

 ایمان پیغمبرانش و خدا به که است شده آماده کسانی برای ؛است زمین و آسمان پهنای همسان

 .{دهدمی را آن بخواهد که کس هر به و است، خدا عطای این،. باشند داشته

دارد ، او را از آخرت مشغول نمیهای آن اینست که دنیازهد مسلمان در قبال دنیا و زینت ینشانه

دهد که مانع او از نمیدهد و به اهل دنیا و آنچه در آن است اجازه بر آخرت ترجیح نمی اروآن 

 ،و برتری دارد و به لذت ءکه در دنیاست استعال یچیزهای تحقق هدفش در آخرت شوند و بر تمام

به اش را عواطف و زندگانی احساسات، ،فکرکه  دهدای از دنیا اجازه نمیو یا فتنه حالت، شهوت

 .خود مشغول سازد
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کند از تسلیم شدن در برابر های آن زهد پیشه میو لذتشخص مومن هنگامی که نسبت به دنیا 

 پرستانِ ی که دنیاهایزنیها و چانهها، یا موافقت با سازشها، نرمشفشارها یا پذیرفتن تحریک

 .ماندو امان میکنند در امن متوجه او میدنیا و دشمنان دین  یبنده

که  بزرگی از ثبات بر ثوابتش را به وی ارزانی خواهد داشت چرا یدرواقع زهد او در دنیا، توشه

چه چیزی  خواهند بر سربر او نخواهند یافت! میدشمنانش هیچ راهی برای دستیابی و سیطره 

ی بوسیله؟ آیا نمایند و بر او فشار وارد آورند آیند و تحریکش سازش درزنی کنند و از درِ و چانهابا 

ست پس چگونه بدانها پاسخ مثبت خود نموده ا یدر دنیا زهد را پیشهکه ؟ او های آندنیا و زینت

 !پذیرد؟ان را میشهایدهد و خواستهمی

ای چیزهو خیرات  ها، لذتها،مندی شهوتبهرهمعنای زهد او در دنیا این نیست که خود را از 

ت که فقیر و ندار باشد و در همچنین معنای زهد این نیس، و پاکی که مباح هستند محروم کند

 ..های کهنه و فرسوده بپوشدای زندگی کند و لباسکلبه

، چه بسا میلیونری زاهد باشد گرددر مباح و پاک دنیا محقق میش به اموازهد او با دستیابی بلکه

را  و بهترین وسایل و اثاثکند را بنا میها ی زاهد باشد و چه بسا فاخرترین خانهمالکبزرگیا 

ین شد و در بهترپوو گرانترین لباسها را می شودنها را سوار میترین ماشیمدرن کند ومیاستفاده 

تمامی اینها را در دستش قرار  کهباشد و با این اوصاف، زاهد است. طوریکار می شغلها مشغول

ی آنها بنابراین همه ،در قلبش قرار دهدگیرد نه اینکه آنها را ه دست میدهد و کنترلشان را بمی

 !نهدکنار می دند یا با ثوابتش در تناقض قرار گیرناگر با دینش تعارض پیدا کنرا 

 :هد دو گونه استزُ

 !دو حالت، زاهد است و انسان مومن در هر..  !و زهد فقیر محروم ندار !..دارا زهد ثروتمند متقیِ

 :استصابر  او -4

 تریناستوار از، و شودمنتهی میبسوی خداوند  ی است کههای راهنشانه بارزترین صبر یکی از

 .باشدهای ثابت شخصیت اسالمی میویژگی

از جمله: صبر است  مظاهرش متنوع و اشکال آن متعدد افقش وسیع، میدان صبر گسترده است و

به ، بر مسیربر شرایط سخت، بر سختی راه، بر طول ، گناه ، بر ترک معصیت وبر طاعت و عبادت
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ی اجهبر موبر نابودی باطل، ، های دنیابر فتنه، بر کند بودن درمان، تاخیر افتادن استجابت دعا

-بر وسوسه ،بر ضعف نفسهای بسیار، ندادبر قربانی ،بال و محنت ،بر درد کاه،برد جان، بر نشدید

آنچه که و هر سازش و...  هایها و پیشنهادزنیچانه ،بر تهاجم تطمیعات ،های سست کننده

 . گرددیابد و با آن مواجه میمسلمان بر سر راه خود می

که  یترین توشه و موثرترین اسلحه است، قوداند که صبر و بردباریمسلمان ثابت بر ثوابتش می

 گردد.مسلح میشود و در مواجهه با دشمنانش به آن بدان مجهز می برای طی کردن مسیرش

سازد .. و در می ید پاداش خداوند را قرین خودهمراه صبر و به ام یصبر و شکیبایی و مرابطهاو 

واَّ فرماید:آورد که میاین مسئله، امر خداوند را به اجرا در می ابِر  صح واَّوح َِب  ن واَّاصح َّآمح حاَّال ِذينح يُّ
اَّأح يح

َّ واَّاهلل ح ات ق  ابِط واَّوح رح ونحَّوح لِح  فح َّت  مح ل ك   برابر در! )ایدآورده ایمان که کسانی ای( }200 عمران:آل) لحعح

 مرزهای از) و کنید پایداری و استقامت( دشمنان مقابل در) و ورزید شکیبایی( نامالیمات و شدائد

 .{شوید رستگار که این تا بپرهیزید خدا از و آورید عمل به مراقبت( خویش مملکت

مسیر خود  اری با دشمنان خود مقابله نمودند، وپیروانشان با سالح صبر و بردب و انپیامبر

اَّ عال را با صبر و شکیبایی پیمودند:بسوی خداوند مت َّمح َلح واَّعح َبح  َّفحصح بحلِكح َّقح ٌلَِّمنح س  َّر  بحتح ذِّ َّك  دح لحقح وح

ا نح َّنحَصح  مح ت ىَّأحتحاه  واَّحح أ وذ  ب واَّوح ذِّ  و) اندشده تکذیب تو از پیش فراوانی پیغمبران( }34 انعام:) ك 

 خود یعقیده بر و) اندکرده یشکیبای( هااذیّت و) تکذیبها برابر در و( اندگرفته قرار اذیّت مورد

 ما یاری تا( اندکرده تحمّل را هاشکنجه و گرفتاریها و) اندشده آزار و اذیّت و( اندمانده ماندگار

  .{است دریافته را ایشان

 فرماید:متعال می است چنانکه خداوند و بیشتر نزد خداوند دو چندان شخص صابر پاداش اجر و

َّاٍب َِّحسح ِ ْيح َّبِغح مح ه  رح َّأحجح ونح ابِر  َّالص  َّف  وح َّي  مح  به پاداششان و اجر شکیبایان به قطعاً( }10 زمر:) إِن 

  .{شودمی داده حساب بدون و کمال و تمام

َّ است: برشمردهمقابله با دشمنان  و وسیله درقرآن کریم صبر را قویترین سالح  اَّال ِذينح ح يُّ
اَّأح يح

(َّ ونح لِح  فح َّت  مح ل ك  ثًِْياَّلحعح َّكح واَّاهلل ح ر  ك  اذح ب ت واَّوح اثح َّفِئحًةَّفح اَّلحِقيت مح ن واَّإِذح وا45َّآمح ع  نحازح َّتح الح َّوح ولحه  س  رح َّوح أحطِيع واَّاهلل ح (َّوح

َِب َّ اصح َّوح مح َِّرَي ك  بح هح تحذح ل واَّوح شح تحفح ابِِرينحَّفح َّالص  عح َّاهلل حَّمح  کههنگامی! مؤمنان ای( }46-45 انفال:) واَّإِن 
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 خدا بسیار و( نکنید فرار و) یدنمای پایداری شدید، روبرو( کارزار میدان در دشمنان از) گروهی با

 یدنمای اطاعت پیغمبرش و خدا از شوید * و رستگار( آخرت در) و پیروز( دنیا در) تا کنید یاد را

 شویدمی ناتوان و درمانده( کنید کشمکش اگر که) مکنید، کشمکش( و اختالف خود میان در) و

 با خدا که کنید یشکیبایو  (شودنمی شما از ترسی و) رودمی میان از شما هیبت و شکوه و

  .{است شکیبایان

  ..(سلبی )منفی و صبر (صبر ایجابی )مثبت :صبر در حقیقت دو نوع است

مایوسی است که اعتماد به آینده را از دست داده  و ماندهصبر شخص ناامید، در همانصبر سلبی 

که شانس خود را ندیده است، طوریتالش و دعوت و جهاد  ای ازهیچ ثمره، فایده و نتیجهو 

و نزدیک  دهد، و پایان عمرفرستد و آه و ناله سر میکند و به زمانه لعن و نفرین مینکوهش می

 ،ی عمرشخواهد که او را در زمان باقی ماندهکشد، و از خداوند میا انتظار میشدن مرگش ر

 .صبور و بردبار گرداند

شود و و نه یاری و مددی از آن حاصل می ای در آن استمردود است چنانکه نه توشه ،این صبر

 .رساندبه صاحبش نیز سودی نمی

 صبر ایجابیِ ،توصیف نموده است (زیبا)جمیل آنرا با صبر  صبریست که خداوند: صبر ایجابی

و نیکوی  بخشنویدرا در حالی بکار گرفت که با امید  که آناست  همان صبر یعقوب جمیل

ها برای ترین انگیزهاز قوی یونزد  جمیلبرد پس صبر زندگی بسر می دیدار پسرش یوسف

 .دیدار پسرش بود

ًراَّ مقابله نمود:گران با دروغ دسیسه جمیلی صبر بوسیله یعقوب َّأحمح مح ك  س  ف  نح َّأح مح َّلحك  لحتح و  َّسح بحلح

ونحَّ اَّتحِصف  َّمح َلح َّعح ان  تحعح اهلل  َّاِلح سح ِيٌلَّوح ٌََّجح َبح  نظرتان در را زشتی کار( امّاره) نفس بلکه( }18 یوسف:) فحصح

 و جزع که صبری) است، جمیل صبر( من، کار امّا. است کرده آن دچار را شما) و است آراسته

 است خدا تنها و( .ننماید تبدیل گناه به و نزداید را آن اجر ناشکری و نیاالید، را آن یزیبای فزع،

 .{یدگویمی که ایرسواگرانه ییاوه برابر در خواست یاری او از باید که

َّ بپردازند:به فرزندانش امر کرد که به جستجوی دو برادرشان  جمیلبا صبر و  لحتح و  َّسح َّبحلح الح قح

ِيًعا ََّجح تِيحنِيَِِّّبِمح
أح َّيح ىَّاهلل  َّأحنح سح ِيٌلَّعح ََّجح ٌ َبح ًراَّفحصح َّأحمح مح ك  س  َّأحنحف  مح ( امّاره) نفس بلکه: گفت( }83 یوسف:) لحك 
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 جمیل صبر( من، کار امّا. است کرده آن دچار را شما و) است آراسته نظرتان در را زشتی کار

  .{گرداند باز من به را آنان یهمه خداوند که است امید است

 یو یزهکه انگیبا تکذیب قوم خود بکار برد طوریدر مقابله  همان است که محمدجمیل صبر 

عوتش به د تا اینکه امید و آرزوهایش تحقق یافت و دتالش و فعالیت بیشتر گردی برای دعوت،

ِياًلَّ بار نشست و به پیروزی رسید: اََّجح ً َبح َِبحَّصح  .{اشب داشته )زیبا( جمیل صبر( }5 معارج:) فحاصح

دارد، چنانکه را روشن می یوکه راه  و روشنایی برای مسلمان معاصر است ، نورجمیل صبر ایجابیِ

َّ" :فرموده که خدارسول  1.«صبر، روشنایی است» "ِضيحاءٌَََّّب َّالص 

 پیامبرو تمکین است، چنانکه  فرازی، راهی برای پیروزی، عزت، سرجمیلهمچنین صبر ایجابی 

ا" :فرموده است ً َّي ْسح ِ َّالحع ْسح عح َّمح أحن  ِب،َّوح رح َّالحكح عح َّمح جح رح َّالحفح أحن  ،َّوح ِ َبح َّالص  عح َّمح ح َّالن َصح َّأحن  لحمح اعح و بدان که » "وح

 2.«صیبت است و آسانی همراه سختی استو گشایش همراه منصرت و پیروزی همراه صبر است 

  :هککند این شعر شاعر را زمزمه می و همیشهبسیار شکیباست  بردبار و و صابر ،مسلمان

 فمَّانقادتَّاْلمالَّإالَّلصابرََََََِّّّّّّْلستسهلنَّالصعبَّأوَّأدركَّاِلنىَّ

برای شخص ز جسپارم .. چرا که آرزوها گردانم یا اینکه جان مییا سختی و دشواری را آسان می»

 .«دنگردصبور و بردبار محقق نمی

 :حق شوده او ملخواند که بو صبر را فرا می گیردپیشی میدهد و بر او بلکه او با صبر مسابقه می

َّصبورَّياَّصَبَّصَبالصابرَّالصَبَّفاستغاثَّبهَّالصَبَََََّّّّّفقالَّا

 ر!: ای صبصبور گفت .. شخص، صبر پیشه گرفت پس صبر به او متوسل شد او در مقابل صبر»

  .«کنپیشه صبر 

 

                                                           
 . صحیح امام مسلم. 1

 مسند امام احمد..  2
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 :او صادق است -5

باشد، و میدان راستگویی می مسیر یضروری ادامه صدق و راستگویی مالزم صبر است، و شرط

و راستی انسان در ، صدق ترین آنست و انواع مختلفی دارد که پایینگسترده ا -همانند صبر-

 .ش استسخن گفتن

 هاگیریها و ارتباطات، در موضع، وعدهافعال و کردار ،سلوک و رفتار ،انسان مومن در سخن گفتن

، با پیامبرش، با دین او با پروردگارش است. همچنین در جهاد و حرکت خود صادق و راستگو و

حتی و قرآن و اسالمش، با خودش، با اطرافیانش و با هرکس که با او تعامل دارد صادق است. او 

 .اش صادق استدر محبت و عشق و مودت خود، و در جنگ و مقابله

دهد و راه و مسیرش را کند و دینش را با صدق یاری میمی در دنیا با صدق و راستی زندگیاو 

 اق این کالم خداوند متعال گردد:تا مصدد گویمی وداعاید و این دنیا را با صدق پیمصدق میبا 

َّ مح ِمنحه  َّوح بحه  َّنححح َّقحَضح نح َّمح مح ِمنحه  َّفح يحِه لح َّعح َّاهلل ح وا د  اهح َّعح ا َّمح وا ق  دح اٌلَّصح َِّرجح ِمنِيح َّاِلح ؤح ل واَِّمنح َّبحد  ا مح َّوح نحتحظِر  َّيح نح مح

بحِدياًلَّ . اندبسته او با که پیمانی در اندبوده راست خدا با که هستند مردانی مؤمنان میان در} تح

 که تا) انتظارند در نیز برخی و( اندسرکشیده شهادت شربت و) اندبرده بسر را خود پیمان برخی

 کمترین و) اندنداده خود پیمان و عهد در تبدیلی و تغییر هیچ گونه آنان(. شهادت یابند توفیق

 .{(اندنکرده پیدا خود کار در تزلزلی و انحراف

 :های ثابت مسلمانویژگیدیگر 

عنوان مهمترین ثوابت که او را ه شخصیت ثابت مسلمان ب ها درویژگیبه پنج مورد از بارزترین 

عابد، مجاهد، زاهد،  او نمودیم، یعنی اینکهدارد اشاره قدم میمسیر و هدفش ثابت دعوت، ،ر دینب

 صابر و صادق است.

گشته و در  گیر و مستقرجود دارد که در شخصیت مسلمان جایدیگری هم و هایویژگیالبته 

 :ثابت و پایدار است از جمله اوود وج

خود بسوی خداوند و در تالش و جهادش برای خدمت به دینش جدی  پیمودن مسیراو در  -1

 .است و مصمم
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ورزد و سر پذیرد و از خواری و ذلت ابا میعزت، آزاده و سرفراز است و ظلم و ستم را نمیاو با -2

 .دکننمی گردن کجیچ مخلوقی ه آورد و برایتسلیم فرود نمی

 .پردازدکند و به ذکرش میرا در تمام حاالت خود یاد میاو پروردگارش  -3

فروشد و بخاطر فخر نمی ورزد و بر آنهاتکبر نمی آنانو بر ، و فروتن استمتواضع  ،با مردم -4

 نهد.ها تقدیم داشته بر ایشان منت نمیآنچه بدان

بینی و امید را با کند و خوشه در واقعیت کنونی زندگی میامید آیند بین است و بهاو خوش -5

 سازد.همراه میعمل 

های آزارها و از حد گذشتن ،ود بدیها، و صاحب قلبی است که با وجدوستدار دیگران است -6

 .ی آنها جای داردبرای همه باز هم ،دیگران

بد داشته  دارد حتی اگر با او رفتارو نفع و خیر به دیگران ارزانی می، تخواه و سودمند اسخیر -7

 .یا آزارش رسانده باشند

 .باشد، مهربان میگناهکارنیز و  حریص بر ارشاد و نصیحت دیگران است و نسبت به افراد بینوا -8

گذرد استفاده ام اتفاقات و حاالتی که بر او میاز تمو  او آگاه، اندیشمند و اهل تدبر است -9

 گیرد.آید درس عبرت میجرا و رویداهایی که برایش پیش میو از تمام ما نموده

شان را کند و خوبیاش وفادار است، و به آنان خیانت نمیدین و برادران ایمانی ،به دعوت -10

 .سپاردبه باد فراموشی نمی

کند و نیرنگ دشمنان را نقش بر آب می، و او باهوش، زیرک، تیزهوش و هوشیار است -11

 .سازدعلیه خود را باطل میشان مکر

و نسبت به دین و  بخشش دارد سخاوت و ،ست که همیشه و در همه حالا ایبخشنده -12

 .کندورزد و دریغ نمیکه دارد بخل نمی اش از هر چیزیبرادران دینی

ل عمرش جدا سربازی برای پروردگارش و دین و دعوتش است و از سرباز بودنش در طو او -13

 گردد.نمی
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اسلوب و تعبیر مبتنی بر قرآن است، و در همه چیز بر  معرفت، شناخت، ،او دارای عقل -14

 1.کنداساس مبنای قرآن عمل می

د در طلب کنآفرین تسلیم میخواه است، و تا زمانی که جان به جانمعرفتعلم و او طالب -15

 .کوشدعلم و دانش می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
نادیده بگیرد بلکه مسلمان را به تمرکز بر قرآن  خواهد از ازرش سنت نبوی بکاهد یا آنرا. شیخ خالدی حفظه اهلل با بیان این مورد نمی1

 نماید )مترجم(.قرآن کریم به پیروی از سنت امر می خود نماید چرا کهکریم تشویق می
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 میادین این ثوابت

مساحت زیادی و گیرد اش را فرا میی وسیعی از زندگی عمومی و خصوصیثوابت مسلمان حیطه

، تا جایی یابدگر میحیات جلوهدین و جوانب مختلف این و در میاشود از حیاتش را شامل می

گیری شمولیت و فراو  .دارددهی نموده و به حرکت وا میسلمان را در تمام این میادین جهتکه م

 وابت برای تمام این میادین، یکی از مظاهر شمولیت در نگرش اسالمی است.این ث

 مهمترین جوانب و میادین این ثوابت در زندگی مسلمان عبارتند از:

 :او یمسلمان در ویژگیهای شخصیتابت ثو

 شخصیتی ، و صفات بارز شخصیتش ثابت است و خطوطویژگیهای شخصیت مسلمان ثابت است

 . ثابت است -آنها اشاره کردیم که پیشتر به مهمترین-استوارش 

کند که او عابد، مجاهد وابت عبادی و جهادی نزد او تغییرناپذیر است. یک لحظه فراموش نمیث

یچ مخلوقی خوار و ذلیلش ، هکشدعزت و کرامتش دست نمی ،از آزادیای و لحظه .استو زاهد 

ر هیچ طاغوتی ترس به خود در برابآورد، و ه خدمت خود در نمی، و هیچ مسئولی او را بکندنمی

ی ایمانش استعالء و . او بوسیلهکند، احساس ضعف نمیسرکشیهیچ دهد و در برابر راه نمی

ورزد حتی اگر ضعیف بوده و فاقد تمام اسباب و و بر ثوابتش ثبات و پایداری می دیاببرتری می

 مادی باشد. مظاهر نیروی

، و حتی تصور باشدهمراهش می واقع ویژگیهای اصلی شخصیت او نزدش ثابت است و مالزم ودر

و به نی کند ز آنها چانهسرِ  پروراند چه برسد به اینکه برکشیدن از آنها را هم در ذهن نمی دست

 .بازار تجارتشان عرضه نماید

 :ثوابت نگرشی و فکری او

دارد و به همین خود را از قرآن و سنت دریافت می افکار و مبادی ها،نگرش ،تصورات ،مسلمان

 .شماردیل آنها را ثوابت الزامی خویش بر میدل

، و اینکه اسالم است یقینش به اینکه دین نزد خداوند تنها :ی این ثوابت عبارتند ازاز جمله

ه تنها مسلمان وارد بهشت ، و اینکپذیردمبدا دیگری غیر از اسالم را نمی خداوند هیچ دین یا
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های ، مکاتب، مبانی و آئینافکارپیروان ، و اینکه تمامی ی ورود بدان را داردگردد و اجازهمی

کی ، و شکندآنها مواالت نمی، پس مسلمان با باشندیعنی آنها کافر میمسلمان هستند ، غیردیگر

فقط ، و یقین دارد به اینکه راه بهشت 1،قیامت ندارد هنم در روزشان در آتش جدر جاودانه ماندن

، آنخداوند متعال یک راه است و  رسیدن به، و راه باشدمی اسالم راه است و آن نیز در دین یک

 .راه مستقیم اسالم است

 :اسالمی او-ثوابت فرهنگی

ه نموده که برایش اراد که خداوندچناندر فهم اسالم است، آن ثوابت مسلماناز آن، منظور ما 

ینی فراگیر عنوان د هآن را ب ایشان ی بزرگوارو صحابه خدارسولرا بفهمد و آنطور که آن

مام تجانبه است که و همه اساس فهمش نمودند که نظامی کاملو جاوید فهمیدند و بر این 

ائر و شریعت دولت است و هم شع ، اینگونه که هم دین وگیردو میادین زندگی را در بر می وانبج

 .و قدرت و هم عقیده و عبادت و هم قانون و نظام و هم قرآن

نونی، اخالقی، اجتماعی، سیاسی، قا ،: عبادیزندگی اعم ازتمامی میادین و جوانب  ،اسالم

 .خشدبسامان و نظم می و المللی و... را سرناقتصادی، نظامی، علمی، هنری، فرهنگی، بی

یم حرکت عظ ، بر محور این اسالمکه در تمام جوانب و میادین خود استو بر امت اسالمی واجب 

 .یداین حیات با اسالم مخالفت نما ی از جزئیاتو برایش جایز نیست که در هیچ جزئکند 

 ثوابت دعوی او:

داوند وی خدعوت بس ،شده خواستهاز او  ی کهواجبات و وظایفمهمترین از مسلمان یقین دارد که 

نماید، می های خود را وقف دعوتشتعدادها، امکانات و تواناییاس است و به همین دلیل زندگی،

پردازد ق میحنماید و آشکارا به بیان میو نصیحت  کند و ارشاداینگونه که دیگران را دعوت می

ابالغ دعوت  هر شرایطی به و تحت کند و در هر زمان و مکانیمنکر میو نهی از و امر به معروف 

 ،و ثبات پردازد و با رضایت و یقینرا میدعوت  -دشوار و هنگفت-های هزینهو  .کندعمل می

 .نمایدی را تحمل میروتمام مشکالت پیش

                                                           
 . مگر کسانی که دین بدانها نرسیده است که به اهل فترت مشهورند، که ما در دنیا بر اساس ظاهر و به اعتبار اینکه هر غیر مسلمانی کافر1

 کند.شان میدهد و در صورت قبولی، وارد بهشتدانیم اما اهلل متعال در آخرت آنان را مورد امتحان قرار میآنها را کافر میاست 
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 : ارزیابی ثوابت مسلمان در سنجش و

 ونه کهگدین، بباشدثوابت میشعارها و اشخاص دارای  اصول، مبانی، ،مسلمان در سنجش افکار

ن دلیل در بندد و به همیمیزان اسالمی صحیح، صادقانه و ثابت را بکار می فقطدر این موارد 

المی و رود و در ارزیابی اساتب و اشخاص پیرامون خود به خطا نمیکمها، سنجش تمام دعوت

 گردد.دقیق آنها دچار اشتباه نمی

َّإَِّ :از باشد و عبارتستای که معیار سنجش و عمل اشخاص است ثابت میایمانیارزش  مح ك  مح رح َّأحكح ن 

محَّ اك  قح تح َّاهلل َِّأح : است هآیه فرمود« باتقواترین شماستترین شما نزد خداوند براستی که گرامی» ِعنحدح

 ..و. ترین شما نه قدرتمندترین یا ثروتمندترینگرامی

ن، صاف و نگرد ثابت، روشاو که با آن به تمامی چیزهای پیرامونش می و عینک ایمانی و شفاف

 گردد.ر کدورت و ضعف دید یا اختالل نمیزالل است و دچا

 :تشریعکم و ثوابت مسلمان در حُ

 لداری و تشریع )قانونگذاری( ثابت بوده و مبتنی بر ثوابت اصیدید و نگرش او به امور حکومت

واَّ :باشدتنها برای خداوند متعال می ویست، چرا که حاکمیت نزد وا ب د  عح َّتح َّأحال  رح َّهلِل َِّأحمح َّإاِل  م  كح إِِنَّالح 

يِّم َّ َّالحقح ين  َّالدِّ لِكح َّذح اه  َّإِي  دهد، حال به همین دلیل صالحیتهای حاکمیت را به هیچ بشری نمی 1إاِل 

ی معتقد است که وظیفهای باشد. زیرا او هیئت، نظام، حزب یا سلطهکه چه شخصی باشد یا 

ست. و نیز اعتقاد وا زام به قواعدتطبیق شریعت وی و الت نفیذ و اجرای حکم خداوند،تمام امت، ت

د نبایست به شریعت خداوند متعال پایبند باشدارد که تمام میادین، جوانب و مؤسسات امت می

 د.نبا آن مخالفت ننمای -بزرگ یا کوچک-و در هیچ چیزی 

 

 

                                                           
 دستور خدا(. نمایدمی وضع را عبادات و عقائد جمله از و کندمی حکومت کائنات بر که اوست این،. ) بس و است خدا آن از یفرمانروای» .1

 .«ثابت و راست دین است این. نپرستید را او جز که است داده



63 
 

 اش:مسلمان در مواضع سیاسیثوابت 

 گیردطلبی قرار نمیو فرصت تملقمسائلی مثل و تحت تاثیر مواضع سیاسی مسلمان ثابت است 

اش در سنجش رویدادها، تغییر باشد، و میزان قرآنیمنبع و مصدر او اسالم و قرآنش میچرا که 

 حاکم است. مواضعشو تحوالت و اوضاع سیاسی بر 

ممکن نیست که این مسلمان با کافران مواالت و دوستی نماید یا آنها را دوست داشته باشد یا 

 تواندو نمی محرم اسرار خود گرداند.کارشناس یا مستشار،  ایشان را در قالببه آنان تقرب بجوید و 

بت گامی سیاسی بردارد یا موضعی سیاسی اتخاذ کند یا سخنی سیاسی بر زبان آورد که با ثوا

 اش مخالف باشد.فکری و ایمانی ،سیاسی

 او به دشمنانش: نگاهثوابت مسلمان در 

کند و با ورزد جز آنکس که با این دین دشمنی میاستی که مسلمان با کسی دشمنی نمیبر

پردازد، بنابراین محبت او برای جز آنکس که با این دین به جنگ میخیزد کسی به جنگ بر نمی

خداست، و بغض او نیز چنین است، و پیوند محبت یا دشمنی او با مردم به خداوند و در راه 

ماند ، نزد او دشمن باقی مینزدیکی یا دوری آنها از دین خداوند است. اینگونه که دشمن یاندازه

گیرد مگر هنگامی بعنوان دوست و همراه خود بر نمی ورزد و او راکه با دینش دشمنی میمادامی

 داخل گردد.اسالم که با او در دین 

 ثوابت مسلمان پیرامون مسئله فلسطین:

 عصر ی مسلمینترین مسئلهیعنی نخستین و اصلی-فلسطین  یبه مسئله مسلماندید و نگرش 

همگی دشمن هستند و غاصب و  ،یهودیان نزد مسلمان وست:ا مبتنی بر ثوابت اصیل -حاضر

-به فکر صلح یا سازش با آنها نمی شوند، و به همین دلیلفلسطین قلمداد میاشغالگر سرزمین 

و تمام خاک  ی برای موجودیت در فلسطین ندارندو ایمان دارد که یهودیان کمترین حق افتد،

ای اسالمی جنوب آزاد گردد، و فلسطین مسئله بایست از شمال تا، اسالمی است که میفلسطین

یا حتی فلسطینی  و اییا منطقهای عربی و تنها مسئله نان مهم استمسلما است که برای تمام

 نیست.
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جنگ و قتال با یهود  ایو امکانات امت اسالمی را بر ها، تواناییکه باید تمام نیروها ایمان دارد او

ی حل مسئلهدارد که یگانه راه باورسر فلسطین از لوث آنها بسیج نمود. و و آزادسازی سرا

ل واَّ و اینکه کلید حلّ این مسئله اینست که:: یا پیروزی و یا شهادت .. جهاد استفلسطین،  خ  ادح

ِمنِيحَّ ؤح َّم  نحت مح َّك  ل واَّإِنح ك  تحوح َّاهلل َِّفح َلح عح َّوح الِب ونح َّغح مح إِن ك  َّفح وه  ت م  لح خح اَّدح إِذح َّفح َّالحبحابح يحِهم  لح  از) شما( }23 مائده:) عح

 شوید دروازه وارد اگر. شوید وارد آنان بر دروازه از( و برید یورش ناگهانی و نترسید مردمان این

 .کنید{ توکّل خدا بر هستید مؤمن اگرو . شد خواهید پیروز شما( دارند که ضعیفی دل سبب به)

 .باشدترین راه است و غیر از آن، توهم، سراب و فریب میترین و سریع درواقع کوتاهحلّراهاین 

 نسل جهاد را از طلبی بار آورد، و بایدامت را بر اساس جهاد و شهادت بایدمیبه همین دلیل 

 .نیرومند و دالور امت آماده ساخت جوانان

 :ثوابت مسلمان در نگاه به آینده

در آیات قرآن و احادیث  کههای اسالم ثبات دارد با آینده بر اساس وعدهمسلمانی که بر ثوابت 

 .نمایدمی تعاملآمده است  خداصحیح رسول

صادق در و صاف و  یبا عینکی ایمان و، دینشنمی به نظارهبر حسب این نصوص دینی  آینده رااو، 

 .نمایدده میهای آن را با روشنی و شفافیت مشاهند و صفات و ویژگیافکآینده نظر می

، و ابر سیاه بار امت تغییر خواهد کردمعتقد است که وضعیت و واقع تاسف ،ثوابتش با تکیه براو 

، و ظواهر زشتی که سیمای تابان پوشانده پراکنده و محو خواهد گشتجاهلیتی که آسمانش را 

، و بیماری خطرناکی که امت را مبتال کرده ه خواهد شدامت را زشت و کدر نموده است زدود

جریان ، سالمتش را باز خواهد یافت و خون پاکش دوباره به فا و پایان خواهد یافت و این امتش

، و به اسالم عظیم و خواهد زد تکیهها میان ملتدیگر بر جایگاه واالی خود  رخواهد افتاد و با

اش حاکم گردانده و کیان و وجودش گشت و آن را در تمامی امور زندگیقرآن جاویدش باز خواهد 

و بحرانهای خود را گونه بر دشمنانش پیروز خواهد شد و بدین، ی آن بنا خواهد کردرا بر پایه

 . خواهد کردو مشکالتش را حلّ  گذاشتخواهد  پشت سر

 کفر، تباهی، ،و از جاهلیت ریت به دامان این اسالم باز خواهد گشتایمان دارد که تمام بش او

م به سراسر این جهان خواهد . و اینکه اسالانیتی که در آنست دست خواهد کشیدر و حیوتحیّ
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بر تمام ادیان پیروز خواهد نمود  ر خود را به کمال خواهد رساند و آن راخداوند متعال نو رسید، و

 .افران و مشرکان خوش نداشته باشندچند که کهر

اطمینان و یقین است به اینکه  بینیم که سراسر امید،قدم را میبه همین دلیل این مسلمان ثابت

 . اسالم استآینده از آنِ

-گرداند و از پای نمیخیالهای محض نمیامید و اطمینان و یقینش را آرزوها و خواب و  ،اما او

 بلکه این امید، بردی خود پناه نمیپردازیهاها و خیالنشینینشیند و به تامالت درونی و خلوت

و  کندو تالش و مجاهدت وارد می ،بردباری بر وص ،عتماد را به میدان عمل و دعوتیقین و ا

 امت در واقعِنماید تا برای تحقق این آرزوها و اهداف تیب امید را همراه و قرین عمل میتر بدین

 .به عمل بپردازد

 :حل استاسالم راه ،باور به اینکه تنها

نگرش ثابت مسلمان به این  بیانگرکه باشد عبارتی جامع می "است حلّراهراهکار و اسالم تنها "

 .است حل واال و راهگشاراه

آید کند و به خاطر مشکالتش به درد میمی را لمسهایش بیند و بحرانهای امت را میمصیبت او

ی خداوند و کنار گذاشتن از منهج و برنامه اشدوری، امتهای اما ایمان دارد که سبب تمامی رنج

 مناهج،ها، دهی، و نیز تمسک به برنامهگذاری و جهتقانون سلطه، ،ی حکمرانیاریکه اسالم از

 .باشدی زمینی غیر از اسالم میمقررات جاهل قوانین و

، به داتی از شرق و غرب استوار هایحل، چنگ آویختن به راهایمان دارد که بزرگترین جنایت

سازد، و در مقابل پیروان کند و محکومشان می، مبارزه میزند بر آنها میهمین دلیل دست ردّ 

حلّ کند، و هر راه درمان سودمند و هر راهیم پذیرش آنها دعوت مه عد، و امت را بایستدآنها می

 را حل اسالمیراهبکارگیری  در مردم بذر قناعت به ضرورت و ،نمایدقطعی که دارد را تجویز می

 .ن گردندن نیز از دعوتگران و منادیان بداافشاند تا آنامی

د نه بر راه و روش تحقق پذیر خدابر راه و روش رسول بایدحل اسالمی میمعتقد است که راهو 

این  که شوندکنند و مدعی میاجرا می از اسالم راهایی یا بخش که بخشی «تاجری»انسانهای 

 .آورندگونه، تمام اسالم را به اجرا در می
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 ی مسلمین تحققن اسالم از طرف همهاسالمی با پایبندی صادقانه به ای حلبراستی که راه

تسلیم و مطیع این  ،، و اینکه این امت در تمام جوانب و میادین و امور حیات خویشیابدمی

در عمل به اسالم  -با هر موقعیت و جایگاه و مسئولیتی که دارد-و هر فرد در امت  گردداسالم 

پایبند گردد و عبودیت و بندگی صادقانه را برای خداوند متعال تحقق بخشد و شریعتش را به 

و با دشمنان او به ا گذارد و احکام خداوند را تطبیق نماید و بسوی دین خدا دعوت کند اجر

 !مبارزه بپردازد

 فرماید:یابد چنانکه میحل اسالمی جز با التزام عملی به کالم خداوند تحقق نمیاو باور دارد که راه

َّ َّفِيمح وكح م  حكِّ ت ىََّي  َّحح ِمن ونح ؤح َّي  َّالح بِّكح رح َّوح َّفحالح يحتح َّقحضح َِِّم ا ًجا رح َّحح ِسِهمح ف  نح َّأح َِِّف وا ِد  ََّيح َّالح َّث م  مح يحنحه  َّبح رح جح شح

لِيًمَّ واَّتحسح لِّم  ي سح  تا آیندنمی به شمار مؤمن آنان که سوگند پروردگارت به! نه امّا،( }65 نساء:) وح

 تو داوری از خود دل در ماللی سپس و نطلبند داوری به خود درگیریهای و اختالفات در را تو

  .{باشند( تو قضاوت) تسلیم کامالً  و نداشته

ِرهَِّ فرماید:نیز می و َّأحمح ة َِّمنح ح ْيح
َّاِلحِ م  ََّلح  ونح َّيحك  ًراَّأحنح َّأحمح ول ه  س  رح َّاهلل  َّوح اَّقحَضح ِمنحٍةَّإِذح ؤح َّم  الح ِمٍنَّوح  ؤح

َِّلِ انح اَّكح مح  محَّوح

 را آن و) باشند کرده داوری پیغمبرش و خدا که کاری در مؤمنی، زن و مرد هیچ( }36 احزاب:)

 رسول و خدا یاراده تابع باید ایشان یاراده و) ندارند آن در خود از اختیاری( باشند نموده مقرّر

 .{(باشد

و  نمودن تمام امور امت در برابر حکم خداوندحل اسالمی جز با تسلیم ایمان دارد که راه

مبانی و  اصول، ،ترین مورد با نصوصز دین او و مخالفت نکردن در جزئیگرفتن آنها ابر

، گذاریشود، چه در امور حکومت و سلطه و چه امور قضائی و قانونوی محقق نمی رهنمودهای

 .یهنرو  یعلم ،ی، اجتماعیمور سیاسی، اقتصادیا ا

 :ثبات مسلمان بر این ثوابت

در زندگانی  اوکه  گونهباشد. اینمی فرماکمات خصوصی و عمومی مسلمان حاین ثوابت بر حی

، و در زندگی عمومی خود کندش با یکی از آن ثوابت مخالفت نمیاخصوصی و تصرفات شخصی

 رود.یرون نمیی یکی از آن ثوابت بدایرهو ارتباطش با دیگران از 
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مختلف و نیازها  شرایط ،و تحت تاثیر اوضاع و احوال نگرش او به حالل و حرام ثابت است،دید و 

، ماندگردانیده و تا روز قیامت حالل میحالل چیزیست که خداوند متعال حالل . گیردقرار نمی

نیست که  ماند، و ممکنو تا قام قیامت حرام باقی می و حرام نیز چیزیست که او حرام نموده

جای آن دو نزد مسلمان تغییر کند، و حالل دیروز، امروز حرام گردد و حرام امروز، فردا حالل 

 .شود

 ، و، کار و وظیفه، والء، و نیز در سخن و کالمشتصرفات و ارتباطاتالق و رفتار، روابط، اخ دراو 

های سیاسی، ، و در قناعتبیندشنود و میخواند، میی و تالش خود و در هر چیزی که میسع

 ...باشدمیثابت  بر این ثوابت، ()که برگرفته از دینش است اشاقتصادی و اجتماعی

گیرد، و به شرایط اجازه قرار نمی مادی دنیایییر شرایط و اوضاع تحت تاثاو در هیچ امری 

بینی که نه نعمتی ه همین دلیل می. ببگذارد یا از ثوابتش تنزل نماید دهد که در ثباتش تاثیرنمی

ترساند و نه هشدار نماید و نه تهدیدی وی را میای سرکشش میسازد و نه فتنهاو را مغرور می

 .گرددب تغییرش میوعیدی سب و

نظری و اقدام عملی  هایباوراز  و جدای .دهدهایش تغییر نمیلباس او ثوابت خود را همانند

 نماید.بلکه باورهایش را عملی می کندزندگی نمی

کشد یا در موردشان دچار تردید از آنها کنار نمی وگردد ، تسلیم فشار واقع نمیدر این ثوابتوی 

عدم  ،اندیشیدور ،عقالنیت ،زیرکی ،یگرایآن هم به نام واقعشوید آنها نمی شود یا دست ازنمی

 ...روی وترقی، میانه، تعصب و تنش

های بزرگ فشانیجان ،مقابلهخشونت  ،مقدارهای بزرگچالش ،های بسیارزنیچانه ،هاشدت فشار

 .سازدمسیرش منحرف و دور نمیاو را از  ،و بهای سنگین

اش که جان و زندگیو ثبات بیشتری دارد چنان یاز کوههای استوار و ثابت، بر ثوابتش، استوار او

 .پردازددینش و در وفاداری به ثوابتش می را بعنوان بهای

ثابت و استوار است، زیر پرچم قرآنی و در حمل عَلم دعوت، در  ،در نبرد و مقابلهو  در میدان وی

 !، ثابت استمرزبانی اسالم خط مقدمِ  جبهه و ، و درخندق جهاد، در صف اول
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دیدار شود و به تا آنگاه که روح از بدنش خارج میو در موقعیتهایش ثابت است او بر ثوابتش 

 .شتابدپروردگار خویش می

اٌلَّ شود که:که مصداق این کالم خدای متعال میو فقط در آن هنگام است  َِّرجح ِمنِيح َّاِلح ؤح ِمنح

اَّ واَّمح ق  دح بحِدياًلَّصح ل واَّتح اَّبحد  مح َّوح نحتحظِر  َّيح نح َّمح مح ِمنحه  َّوح بحه  َّنححح َّقحَضح نح َّمح مح ِمنحه  يحِهَّفح لح َّعح واَّاهلل ح د  اهح  (23 احزاب:) عح

 برخی. اندبسته او با که پیمانی در اندبوده راست خدا با که هستند مردانی مؤمنان میان در}

 توفیق که تا) انتظارند در نیز برخی و( اندسرکشیده شهادت شربت و) اندبرده بسر را خود پیمان

 انحراف کمترین و) اندنداده خود پیمان و عهد در تبدیلی و تغییر هیچ گونه آنان (شهادت یابند

 .{(اندنکرده پیدا خود کار در تزلزلی و
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 قدمان بر ثوابت:هایی از ثابتنمونه

دهیم تا دیگر ثبات ورزیده را ارائه می شانقدمی که بر ثوابتثابتافراد هایی از نمونه ،در این فصل

 ،با وجود دشواریها-گردند و بدانند که ثبات بر ثوابت پیشین خود آشنا  انبا همانند انقدمثابت

بزرگوار خود تا به گذشتگان  نیزممکن نیست و امری غیر -هایی که داردها و جانفشانیسختی

 حرکت کنند. های ثابت و استوار بر راه و روش ثابت آنانند و با گاماقتدا نمای

 :ثبات پیامبران

ثبات برای افراد پس از خود هستند چرا که سراسر زندگی آنان، نخستین الگوی  ،پیامبران بزرگوار

د اقوام مخالف و کافر خود سپری کردن در مقابل، و تمام حیاتشان که شان استثبات بر رسالت

رسیدند  هایی بلند و مراتبی واالاستواری خود به قله ، و در ثبات وشان بودثوابتثبات بر بیانگر 

 .بدانها دست نیافتند ،که پیروانشان پس از آنان

اش و توکل استعالی ایمانی الش کشیدن قومش،به چ ،ثبات نوح پیامبر بارهکریم دردر قرآن

َّ خوانیم که:روردگارش چنین میاو بر پ اتحل  َّوح مح يحك  لح َّعح ح َب  َّكح انح َّكح ِمَّإِنح وح اَّقح ِمِهَّيح وح َّلِقح الح َّقح َّن وٍحَّإِذح
بحأح َّنح يحِهمح لح عح

َّأحَّ نح َّيحك  َّالح َّث م  مح ك  اءح كح ح ش  َّوح مح ك  رح مح واَّأح ِع  َجح
أح َّفح لحت  ك  َّاهلل َِّتحوح عحَلح اِتَّاهلل َِّفح كِِْييَّبِآيح تحذح اِميَّوح قح ًةَّمح م  َّغ  مح يحك  لح َّعح مح ك  ر  مح

واَّإَِّ َّاقحض  ونَِّث م  نحظِر  َّت  الح َّوح ( مشرکان بیداری و مؤمنان دلداری برای! پیغمبر ای)( }71 یونس:) ِلح 

 ماندنم اگر! من قوم ای: گفت خود قوم به نوح وقتی. بخوان آنان برای( قرآن از) را نوح سرگذشت

 تحمّل غیرقابل و سخت برایتان( الهی لدالی و) خدا آیات با( شما به) دادنم پند و( میانتان در)

 تصمیم قاطعانه معبودهایتان با همراه پس دارم، تکیه خدا بر( و پایدارم کار این بر) من است،

 از منظورتان بعداً ( مکنید کوتاهی هیچ من یدرباره آیدبر می دستتان از هرچه و) بگیرید را خود

 و بکنید خواهیدمی هرچه من به نسبت آن از پس. نشود اندوهتان یمایه و نماند نهان خودتان

 .{ندهید مهلت مرا

َّ خوانیم که:بر ثوابتش در قرآن می ی ثبات هود پیامبرو درباره واَّأحِّنِّ د  هح اشح َّوح َّاهلل ح ِهد  َّأ شح إِِّنِّ

(َّ ونح ك  ِ وِنَّ)54بحِريٌءَِِّم اَّت َّشح نحظِر  َّت  َّالح ِيًعاَّث م  وِِّنََّجح ونِِهَّفحكِيد  َّد  55َّ(َِّمنح َلح َّعح لحت  ك  َّتحوح ََّّ(َّإِِّنِّ مح ك  بِّ رح َّوح ِّبِّ اهلل َِّرح

تحِقيمٍَّ سح اٍطَّم  َِِّصح َلح َّعح ِّبِّ َّرح اَّإِن  َّآِخٌذَّبِنحاِصيحتِهح وح َّه  ٍةَّإاِل  اب  َّدح اَِّمنح  من: گفت( ...)هود( }56-54 هود:) مح
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( خدا بجز) که یچیزهای از من که( گفتارم بر) دهید گواهی هم شما و گیرممی گواه را خدا

 گریزان پرستیدمی هرچه از) خدا برکنارم * بجز و( سالم شما شرک بیماری از و) بیزار پرستیدمی

 جوئیم چاره و نیرنگ به همگی( و مکنید کوتاهی است ساخته دستتان از هرچه و. بیزارم و

 هیچ. است شما پروردگار و من پروردگار که امکرده تکیه خدا بر من مدهید * مهلتم و بپردازید

 از باید چرا پس) دارد تسلّط او بر خدا اینکه مگر نیست( غیرانسان و انسان از اعم) ایجنبنده

 بیگمان( زیرا گرددمی جاری عدل و حق طریق در من خدای قدرت که بدانید! ترسید؟ شما

 و حکمت بر خالف کاری و) دارد قرار( است داد و عدل یجاده که) مستقیم صراط بر من خدای

 .{(دهدنمی انجام صواب

ر برائت و اظها شان، دوری گرفتن از قوم کافرمومنان همراهش و مورد ثبات ابراهیمنیز درو 

ال واَّ خوانیم که:کریم میاز آنها در قرآن َّقح َّإِذح ه  عح َّمح ال ِذينح َّوح اِهيمح رح َِِّفَّإِبح نحٌة سح َّحح ٌة وح َّأ سح مح َّلحك  انحتح َّكح دح قح

ب َّ عح ِِم اَّتح َّوح مح َِّمنحك  آء  رح اَّب  َّإِن  ِمِهمح وح ًداَّلِقح َّأحبح اء  الحبحغحضح َّوح ة  اوح دح َّالحعح م  يحنحك  بح يحنحنحاَّوح َّبح ا بحدح َّوح مح اَّبِك  نح رح فح َّكح وِنَّاهلل ِ َّد  َِّمنح ونح د 

ه َّ دح حح ِمن واَّبِاهلل َِّوح ؤح ت ىَّت   بودند گرویده بدو که کسانی و ابراهیم( کردار و رفتار)( }4 :ممتحنه) حح

 از به غیر که یچیزهای از و شما از ما: گفتند خود قوم به که بدانگاه است شما برای خوبی الگوی

 و دشمنانگی و اعتنائیم،بی شما حق در و نداریم قبول را شما و گریزانیم و بیزار پرستید،می خدا

 آوریدمی ایمان یگانه خدای به که زمانی تا است آمده پدیدار شما و ما میان همیشگی توزیکینه

 .{پرستیدمی یگانگی به را او و

خوانیم عون و ثباتش در برابر او چنین میبا فر موسی یکریم درباره مواجههین در قرآنهمچن

َّ که: َّإِِّنِّ ن  وح عح َّفِرح َّلحه  الح قح َّفح مح ه  اءح َّجح َّإِذح يلح
ائِ ح نِيَّإِْسح َّبح أحلح اسح يِّنحاٍتَّفح اٍتَّبح َّآيح عح ىَّتِسح وسح يحنحاَّم  َّآتح دح لحقح اَّوح َّيح نُّكح حظ  ْلح

(َّ وًرا ح  سح ىَّمح وسح 101َّم  )َّ إِِّنِّ َّوح رح
ائِ ِضَّبحصح حرح اْلح َّوح اِت وح مح َّالس  بُّ َّرح َّإاِل  ِء الح ؤ  َّهح لح نحزح َّأح ا َّمح تح لِمح َّعح دح َّلحقح الح قح

(َّ ثحب وًرا َّمح ن  وح عح َّفِرح ا َّيح نُّكح حظ  ِيًعا102ْلح ََّجح ه  عح َّمح نح مح َّوح نحاه  قح رح غح
أح ِضَّفح حرح َّاْلح َِّمنح مح ه  تحِفز  َّيحسح َّأحنح ادح رح

أح   اسراء:) (َّفح

 اسرائیلبنی از(. نیاوردند ایمان آن وجود با و) دادیم روشن یمعجزه نُه موسی به ما( }101-103

 و یو میان) آمد سویشان به موسی که گاه بدان بپرس،( اندپذیرفته را اسالم که خود عصرهم)

( موسی)ای * دیوانه تو که معتقدم من! موسی ای: گفت موسی به فرعون(. گذشت چه فرعون

 صاحب جز را( واضح لدالی و) بخشروشنی هایمعجزه این که دانیمی( خوب) که تو: گفت

 ای تو که معتقدم من و( کنیمی انکار را قحقای کامالً  تو و) است نفرستاده زمین و آسمانها
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 سرکشی بر فرعون)گردی * می هالک( برنگردی خود سرکشی از اگر و روگردانی حق از! )فرعون

 را ایشان و) بردارد( مصر) سرزمین از را جملگی( پیروانش و موسی) که خواست( و افزود خود

 .{کردیم غرق را فرعونیان یهمه و فرعون ما پس(. سازد کنریشه

، که سراسر زندگی ارزشمندش دمان و راسخان و سرمشق آنان محمدقمورد پیشوای ثابتاما در

این مثال قرآنی پیرامون ثبات وی در مقابل کافران  ذکر و سیرت مطهرش ثبات و استواری بود به

ِنَّال ِذيَّ کنیم که:بسنده می ثوابتشبر  نمودنش ثابت یاری الهی در و َّعح تِن ونحكح َّلحيحفح وا اد  َّكح إِنح وح

لِياًلَّ) َّخح وكح ذ  ح َّت  إًِذاَّالح ه َّوح ح ْيح يحنحاَّغح لح َّعح يح
ِ َتح َّلِتحفح يحنحاَّإِلحيحكح حح 73َّأحوح َّأحنح الح لحوح يحًئاَّ(َّوح َّشح َّإِلحيحِهمح ن  كح َّتحرح تح َّكِدح دح َّلحقح ب تحنحاكح ثح

(َّ لِياًل َّ)74قح َّنحِصًْيا يحنحا لح َّعح َّلحكح د 
ِ ََّتح َّالح َّث م  ِت َّاِلححمح ِضعحفح َّوح يحاِة َّالحح َِّضعحفح نحاكح قح حذح َّْلح َّإًِذا وا75َّ( اد  َّكح إِنح َّوح )

َّ َّالح إًِذا اَّوح َِّمنحهح وكح ِرج  ِضَّلِي خح حرح َّاْلح َِّمنح ونحكح تحِفزُّ لِياًلَّ)لحيحسح َّقح َّإاِل  فحكح َِّخالح بحث ونح لح نحا76َّيح لح سح َّأحرح دح َّقح نح َّمح ن ةح (َّس 

ِوياًلَّ ح ن تِنحاََّتح س 
َّلِ ِد  ََّتح الح لِنحاَّوح س  َّر  َِّمنح بحلحكح  گوناگون نیرنگهای با) کافران بود نزدیک( }77-73 إسراء:) قح

 عمل، در) تا گردانند منصرف( و دور) ایمکرده وحی تو به آنچه( حکم) از را تو( زور و زر یروین و

 (بپذیرند را تو همدمی و) گیرند دوستی به را تو گاه آن و دهی، نسبت ما به را قرآن جز( حکم

 و) ی *گرایب بدانان اندکی که نبود دور داشتیم،نمی( حق بر) پابرجای و استوار را تو ما اگر * و

 ساختیممی) برابر چندین را( تو) آخرت عذاب و دنیا عذاب صورت این در( کردیمی چنین اگر

 (دارد دور به تو از را ما عذاب تا) یافتینمی یاوری و یار ما برابر در سپس. چشاندیممی تو به( و

 را تو آنان بود نزدیک و( کنند نفوذ تو در خواستند گوناگون هایتوطئه و هانقشه با مکّه کفّار) *

 صورت این در( کردندمی چنین آنان اگر. )کنند بیرون آنجا از را تو تا برکنند( مکّه) سرزمین از

 در ما یشیوه( این بلکه نبوده چنین تو از دفاع در تنها) ماندند *نمی کوتاهی مدّت جز تو از بعد

 یا کشته را آنان ایشان، اقوام و) ایمفرستاده تو از پیش که است بوده پیغمبرانی( یهمه از دفاع)

 محروم الهی رحمت از و بسته خود روی بر را سعادت درِ  وسیله بدین و اندرانده خود میان از

 سنّت بتواند که یافت نخواهی را کسی و) دیدنخواهی ما یشیوه در تبدیلی و تغییر و( اندگشته

 .{(سازد دگرگون را ما

*** 
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 ثبات اصحاب اخدود:

د کردناقتدا می ایشان )پیامبران(حامل آن بودند به پیشین در ثبات خود بر حقی که  ءپیروان انبیا

نمودند را تحمل میرسید بدانان میی این ثبات و استواری و هر بال و مصیبتی که در نتیجه

 .انجامید، و شهادت آنها میدست دادن جان چند که به قیمت ازهر

نزد هر چرا که داستان آنان  نماییماکتفا میاصحاب اخدود  یبه نمونه پیشتاز قدماناز ثابت

که  آنگاه گزینیمی آخر را بر میو از داستان آنان، صحنه 1.باشدقدمی مشهور میمسلمان ثابت

ی انبوه مردم به شهادت رسید، و شهادتش سبب ایمان آوردن نوجوان دعوتگر در مقابل توده

آمدند ی ثبات او بر ثوابتش شده بودند، به همین خاطر به دین او درشد که شیفته یی مردمتوده

دید و بعد آنان را ته ،سپس پادشاه کافر .«به پروردگار نوجوان ایمان آوردیم» که: آوردندو فریاد بر

ر هایی نیافت که آنها را پُو راهی جز گودال، نتوانست ثبات آنان را متزلزل بسازداما  شکنجه داد

برادر یا  ،همگی رسیدند.قدم به شهادت بنابراین ثابت ،شان بیندازداز آتش کند و آنان را داخل

 شانچند که این ثبات به مرگهر ندکردد خود را به ثبات بر حق توصیه مینزدیک و خویشاون

مادرش را به ثبات بر حق او آورد و . حتی خداوند متعال کودک شیرخوار را به سخن میدبینجام

 !!نمایدتوصیه می

ود از خدر صحیح  امام مسلم .داریمبیان می خدابخش آخر و عظیم را از حدیث رسول این

ه ب»: دا روایت نموده که ایشان فرمودخاز رسول -در پایان حدیثی طوالنی- صهیب رومی

 سه بار تکرار نمود. .«پروردگار نوجوان ایمان آوردیم

ی؟ بخدا سوگند دداشتیم دیبه او گفتند: آیا چیزی که تو را از آن بر حذر مینزد پادشاه آمدند و 

 .ترسیدی بر سرت آمد و مردم ایمان آوردندکه از آن می چیزی

 .تش افروختندآرا کندند و در آنها ها هایی کنده شود، پس خندقدستور داد که بر سر راهها خندق

آتش افکنید یا به او گفته شود: درآتش داخل  دررا که از دین خود بر نگردد  پادشاه گفت: هرکس

که کودک خردسالش را به همراه داشت، آن تا اینکه زنی آمد ند ( را انجام دادشو، پس )فرمانش

                                                           

 مطالعه کن. «معَّقصةَّالسابقيَّفیَّالقرآن». در صورت تمایل: درسهای موجود از داستان آنان را در کتاب ما با عنوان  1



73 
 

مادر »: ( به او گفتبه سخن آمده و زن از رفتن به درون آتش خودداری نمود. کودک )شیرخوار

 1.«!بر پیشه کن چرا که تو بر حق هستی، صجان

ود چه اخدر داستان اصحاب ب ، شهید سید قطبقدمتعلیق و شرح امام صبور، بالدیده و ثابت

اب فوق از کت «راه تنها این است»های اوست که در فصل زیباست، این تعلیق از آخرین نوشته

حاب اخدود که در شرح ثبات اص، و این عبارتی ده استبه ثبت رسان «های راهنشانه»اش العاده

 انگیز است که:خاطرنشان ساخته چه زیبا و دل

زندگی خود را در مقابل هزیمت یافتن ایمانشان نجات دهند ولی اگر  2توانستندآن مومنان می»

رساندند؟ و کل بشریت تا چه اندازه زیان دانید تا چه حدّ به خودشان ضرر میکردند میچنین می

ارزش دادند؟ معنای بیکردند اگر این معنای بزرگ را به کشتن میدید؟ و چقدر زیان میمی

و زشت شدنش در فقدان آزادی و منحط گشتن آن به هنگامی که  شدن زندگی در نبود عقیده

 شدند بعد از سیطره یافتن بر جسدهایشان بر ارواح آنها نیز تسلط یابند؟طاغوتیان موفق می

نوز بر هاین براستی یک معنای ارجمند و یک معنای بزرگ است و آن مؤمنان نیز چه آنگاه که 

د بردند و لذا اه که به درون آتش افتادند، از این معنا سوزمین و بیرون از آتش بودند و چه آنگ

ود، پیروز زدسوخت اما این معنای ارجمند که آتش از آن آالیش میشان میهای فانیاگرچه بدن

 !«گشت

د به در مردن خو که سید قطب یی نیسترأقدم من، آیا با من همای برادر و خواهر ثابت

 ؛کشیدظار میاش را انتان زندگی، پایویی که با بیان این کلماتکرد، و گاصحاب اخدود اقتدا می

 !؟بیه پایان زندگی اصحاب اخدود استپایانی که ش

*** 

 

 

                                                           

 (.3005( حدیث شماره )17( باب داستان اصحاب اخدود شماره )53شماره ) الزهدَّوَّالرقائق. صحیح مسلم. کتاب  1

 . و در ایران نیز توسط محمود محمودی ترجمه شده و نشر احسان آن را به چاپ رسانده است.236-235های راه. ص نشانه.  2
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 :روم قیصردر برابر  افهذثبات عبداهلل بن ح

گونه ، و بدینابت را رقم زدندهای واال و بزرگی در ثبات بر ثو، نمونهخدای رسولصحابه

بزرگی که  نمونهارائه شان فرا خواندند. از میان آنان به را به اقتدا به ثباتنان پس از خود مسلما

 .کنیمبسنده می از خود نشان داددر برابر قیصر روم  سهمی صحابی گرانقدر عبداهلل بن حذافه

و ماموریت . ح سرزمین شام مشارکت نمودندکه در فتاز رهبران مسلمانی بود  عبداهلل بن حذافه

در به وی سپرده شد اما قَ -ستحکم فلسطینی در سواحل مدیترانهشهر م-اهل قیساریه  مبارزه با

 !و به اسارت رومیان درآیدخداوند بر این بود که در یکی از نبردها شکست بخورد 

دن مسلمین و انتقام از آنها فرصت مناسبی را برای آزار رسان( به همین دلیل هرقل )قیصر روم

ر دینش دچار فتنه و آزمایش در مقابل خود حاضر کرد و خواست که وی را د. او عبداهلل را یافت

 .نماید، و از اسالمش دور گرداند

 از جمله:آمیزی داد ا با سالح تطمیع و سازش شروع کرد، و به او پیشنهادهای تحریکابتد

 عبداهلل اما !دهمهر اندازه اموال بخواهی به تو می، : به دین نصرانیت )مسیحیت( درآیبه او گفت

 !کرد حذافه این پیشنهاد را ردّ ابن

 عبداهللاما  !!دخترم را به ازدواج تو در بیاورم، تا سپس هرقل به وی گفت: به دین مسحیت درآی

 !کرد  پیشنهاد دومش را نیز ردّ 

ولی  !!در ملک و سلطنت خودم شریک نمایم تو را آی تامسیحیت درن سپس به او گفت: به دی

 !د زدست ردّ بر پیشنهاد سومش هم  عبداهلل

، هرقل فهمید که در برابر شخص ویژه و منحصر بفردی قرار دارد و یک انسان معمولی نیست

آی تا نیمی از ملک و داد و به او گفت: به دین مسیحیت در را به وی ارائهپس پیشنهاد چهارم 

 !!ائیم را به تو بدهمدار

ات و اگر تمام مال و دارائی»: پاسخی ثابت و قاطعانه به او داد و گفت حذافهابنعبداهلل اما 

هم از دین ی یک چشم بر هم زدن ، به اندازهارزانی داریمن ه برا ها های عربی دارائیهمه

 !«آیمکشم و کوتاه نمیدست نمی محمد
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 ،شکنجهظلم،  ،ات به اسلحهو تطمیع تحریک پیشنهادها، ارائه شکست خوردن در هرقل پس از

 ه بر سالح تطمیع؟ هرقل ندانست کسی ککشمهشدار و تهدید پناه برد و به او گفت: پس تو را می

کسی که دنیا را ، و و ستم و شکنجه هم پیروز خواهد شدگردد بر سالح ظلم و سازش پیروز می

 .نخواهد ورزیدبخل  نهد از تقدیم جانش برای دین خویشزیر پاهای خود می

 !خواهی انجام بدهبه او پاسخ داد: هر کاری که می عبداهلل

، سپس تمام، مانع خوردن و آشامیدن او شد و سه روز حذافه را به زندان انداختبناو عبداهلل 

، و بزند هانپذیرفت لب به آنحتی حذافه او داد تا از آنها بخورد اما ابنشراب و گوشت خوک به 

 !تا اینکه نزدیک بود بمیردچند روز را بدون خوردنی و نوشیدنی سپری کرد 

نع تو شد که از شراب و گوشت خوک : چه چیز مااز زندان بیرون آورد و به او گفتهرقل او را 

 ؟بودی در حال اضطراری در حالی که گرسنه و خورب

کب حرام م مرتدخورو اگر از آنها می، آنها را برایم حالل گردانید ضرورت :حذافه به او گفتابن

سپس هرقل دستور داد  !شاد نگردانماسالم را دشمنم اما ترجیح دادم که نخورم تا که نشده بود

که وی  ثابت و استوار زدند در حالیتیراندازان به نزدیک بدنش تیر میبه صلیب کشیدند و  او را و

 !نپذیرفت اما او شود به او پیشنهاد کرد مسیحی. و در آن حال هرقل بود

که ز آب کنند و زیرش آتش بر افروزند. زمانیپر ارا و دستور داد دیگی  سپس او را پایین آورد

در آب  گوشت او کهآمد اسیری مسلمان را آوردند و در دیگ انداختند آب دیگ به جوشش در

حذافه را در آن انداختند، و ابن ، سپس اسیر مسلمان دومیاغ ذوب شد و تبدیل به اسکلت شدد

 !نگریستمی

تا در  که او را گرفتندحذافه را در آب جوشان بیندازند، زمانیبعد از آن، هرقل دستور داد ابن

 ..به هرقل گفته شد: ابن حذافه به گریه افتاد !دیگ افکنند به گریه افتاد

آمدن از موضع و تنزل  دلیل کوتاه حذافه بخاطر ترس از مرگ و نیزی ابنهرقل پنداشت که گریه

تسلیم و مطیع او خواهد شد! بدین خاطر او را فراخواند و به وی  در نتیجهاز ثوابتش است، 

 !پیشنهاد کرد که مسیحی شود اما او خودداری نمود
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اد که د هرقلحذافه جواب عجیب و حقی را به ابن ؟هرقل به وی گفت: پس چرا به گریه افتادی

دم چون تنها افتا به گریه» :د. او گفتبات رسانثابه اخت و شکستش را در مقابل وی او را عاجز س

ی موهای هبخشم، و آرزو داشتم به اندازرا در راه خدا برای دینم میکه آن  جان واحدی دارم

دا از تنم خی جانهایم در راه و همهکردم در بدن داشتم و آن را بخاطر دینم فدا میسرم جان 

 !!«شدندجدا می

 ،ال و اموالکه صاحب محذافه یقین پیدا کرد در حالین هرقل به شکست خود در برابر ابنبنابرای

شکست  هایشداشتهی در برابر مردی مسلمان و فاقد تمامو قدرت و سلطه و دنیا بود  ،جاه و مقام

 .را پذیرا شد

داد و  ارائه عبداهللآبرویش به پس پیشنهاد آخر که بیانگر شکست خوردنش بود را برای حفظ 

 ؟ ام را ببوسی تا آزادت کنمتوانی پیشانیحذافه، آیا می: ای ابنگفت

در زندانهایتان  ام اسیران مسلمان، تمکه همراه مناما به شرط این پذیرممی : بلهگفت حذافهابن

 !را آزاد کنی -که بیش از سیصد نفر بودند-

هسپار ر خطابید و همراه برادرانش بسوی عمر بن هرقل را بوس سرِ ،حذافهاو پذیرفت و ابن

 !بازگو نمودوی  را برای و داستانش با هرقل، ندمدینه شد

حذافه را بخاطرش ت شدند و عبداهلل ابنبوسیدن سر هرقل ناراحماجرای برخی از صحابه از 

. اما بودند توجهی نکردندد شده آزا ،آن بوسه بهایی که در بسیار نکوهش نمودند و به اسیران

حق هر مسلمانی است »: حذافه موافقت نمود و به آن صحابه فرمودبا کار ابن بن خطاب عمر

امام عمر از جای خود برخاست و  بنابراین !«کنمحذافه را ببوسد، و خود من شروع می ابنکه سرِ

 1!!، و سایر صحابه نیز به دنبال وی چنین کردندحذافه را بوسیدسر ابن

 :بن حنبل احمد امام ثبات

تاریخ واری در که بیانگر ثبات و است شان استقدم بر ثوابتای از افراد ثابتامام احمد، نمونه

 .باشداسالمی می

                                                           
 (.16-11/  2از امام ذهبی رحمه اهلل ) "سیر أعالم النبالء". بنگر به داستان عبداهلل بن حذافه در 1
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ی م، فتنهکه در زمان مامون و معتصاست اینگونه  احمد بن حنبلدیده داستان ثبات امام بال

 ن مخلوق استله ادعا کردند قرآمعتزچنانکه  گریبانگیر وی شد؛پا کردند که معتزله بر خلق قرآن

الم خداوند شان ایستاد و گفت که قرآن ک وقت احمد بن حنبل در برابرامام اهل سنتِ بدین خاطر

 قدم ماند.سنت است که امام احمد بر آن ثابتو این رای و نظر اهل  و مخلوق نیست،متعال است 

ی را شکنجه در زندان به شدت و ، ومون و دوران معتصم زندانی شدن مادورا امام احمد در اواخر

 !ثبات پیشه کرد راسخ ماند و کوه، همچونا این وجود دند و شالق زدند اما بدا

وابتش در آن وی بر ثکه ثبات  داریمرا بیان میکوتاه و گذرا از بال و محنت این امام  بخشهایی

 :کندنمود پیدا می

بردند یکی از مسلمانان به نام جابر بن عامر بر او مینزد مامون در بند و زنجیر را  ویزمانی که 

رو تو هستند ای امام، مردم دنباله»گفت:  اوو به گذشت و او را به ثبات بر حق توصیه نمود 

پیروان از آن چه ) پس،نابراین سبب هالک آنان مشو. تو امروز سردار و بزرگ مردم هستی، ب

ی خلق د اجتناب کن چرا که )با پذیرش تو( مردم هم )مقولهخواننفرا می شرا بسوی تومعتزله( 

ر . و اگر روز قیامت بر دوش تو خواهد بوددر نتیجه بار گناه آنان د قرآن( را خواهند پذیرفت

ین تو فاصله و مانع ب زیرا ای که بر آنی صبر کنپس بر عقیدهداری خداوند متعال را دوست می

، بزرگوارانه ، خواهی مرد و اگر زندگی کنی، و اگر هم کشته نشویشت تنها کشتن توستو بین به

 1.«زندگی خواهی کرد

جانت در دست  ای احمد؛»ود یکی از دلسوزان به او گفت: و پیش از اینکه نزد معتصم وارد ش

اجابت  او رادرخواست کشد بلکه سوگند خورده که اگر معتصم تو را با شمشیر نمی خداوند است،

 2.«نیفتد روشناییو تو را در جایی بیندازد که چشمانت به  نکنی پیوسته تو را مورد ضرب قرار دهد

نزل و کوتاه آمدن را به تاحمد امام  ،، و او در هر بارآوردندمعتصم  نزدچندین بار را  امام احمد

د و به شدت سر قدم مانثابت امام ولیرانند فراخواند و تایید سخنی که آنها بر زبان میاز نظرش 

 .باز زد

                                                           
 .171صفحه  .17. احمد بن حنبل اثر عبدالغنی الدقر / أعالم المسلمین  1

 .175. منبع سابق. صفحه  2
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سخن مرا بپذیر تا  .امام احمد ناامید گشت به او گفت: وای بر تو ای احمد از معتصم زمانی که

-سنت رسولچیزی از کتاب خدا و »: کهدهد اما وی چنین پاسخش را می .دست از سرت بردارم

 .«به من بدهید تا از آن سخن بگویم خدا

ب و دو تکه چوه امام احمد را بگیرند و شالقش زنند .. ک دهدمیش دستور جالدانپس معتصم به 

شد تا شالقش زنند و دو تخته چوب که شخص بین آنها قرار داده می شالق زدند؛ آوردند و او را

نیز در ، و معتصم ش حاضر شدندو برای شالق زدن بستنددو تخته چوب را محکم به ام احمد ما

. پس مردی را پیش مان داد تا امام را تازیانه زنندو به افرادش فر نشست برابر وی بر تخت

ی آنها را ، و معتصم همهنددیگری پیش آمد افرادسپس و او دو ضربه به امام احمد زد فرستادند 

 حکم بزن .. خدا دستت را قطع کند.م: گفته و میمخاطب قرار داد

او گفت: ای احمد، چرا خودت را به کشتن زدند معتصم به  یوضربه شالق به  19زمانی که 

 ایدلسوز تو هستم .. و یکی از افراد معتصم با شمشیرش ضربهدهی؟ به خدا سوگند من می

 خواهی همگی آنها را مغلوب سازی؟: آیا میگویدزند و به او میبه امام احمد می )سطحی(

و یکی از ظالمان برای  !خلیفه باالی سرت ایستاده است !یگری به وی گفت: وای بر توجالد د

 !صادر نمود و به او گفت: ای امیر مومنان، خون او بر گردن منمعتصم فتوای قتل امام احمد را 

 !!او را بکش

ای، مومنان، تو روزه هستی و در گرمای آفتاب ایستاده: ای امیر یکی از حاضران به معتصم گفت و

 !!حاضر کردندپس چتری باالی سرش 

: کهدهد امام احمد چنین پاسخ می ؟نظرت چیست !وای بر تو، احمد : ایمعتصم به امام گفت

 !«ه من بدهید تا از آن سخن بگویمچیزی از کتاب خدا و سنت پیامبرش را ب»

: پیش برو و او را به گویدمید که امام احمد را بزند، و به او دهمیدستور  پس معتصم به جالد

گفتند: چه کسی از یاران و دوستانت آنها به امام احمد می، خدا دستت را قطع نماید. بیاوردرد 

 دهی؟چنین کاری کرده که تو انجام می
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ی امام احمد دارم! ولترین تایید تو، دست از سرت بر میمعتصم به وی گفت: وای بر تو، با کوچک

ا به من ز کتاب خدا و سنت پیامبرش رچیزی ا»آورد که: ی معروفش را بر زبان میهمان جمله

 !«بدهید تا از آن سخن بگویم

گفت: می یک از آنها ، و معتصم به هرود به زدن امام احمد ادامه دادندجالدان با شالقهای خ

 !محکم بزن، خدا دستت را قطع کند

زنجیرها  وبند که بناگاه دیدم  : بیهوش شدم و بعد از آن، به حال خود آمدمگویدمیامام احمد 

ه من ن بهجری بود، و مردی از حاضرا 221مضان سال ر 25روز  زمانرا باز کرده بودند، و آن 

ا داختیم و ب، ما هم تو را بر صورتت کشیدیم و بر پشت به زمین انه ما دستور داد: معتصم بگفت

 . پای خود تو را لگدمال کردیم

: من روزه هستم و باال بیاور. امام احمد گفت بنوش: ی آبی برای وی آوردند و به او گفتندکاسهو 

 !!کنمو افطار نمی

، معتصم نددند و داد و فریاد کردجمع شن زندا : پس از آنکه مردم بر درِمیمون بن اصبع گوید

 .را از حبس آزاد کردترسید و امام احمد بن حنبل 

آورده ربه نظم د حنبل واری امام احمد بنابو شعیب حرانی، این سه بیت را در ثبات و است

 :است

َّروــاْلنَّالبيــانتَّبـياَّفثبــبغَََََََََّّّّّّّّّياطَّبظلمهمَّسالنَّحنبلَّببَضبواَّا

ََّّعيدَّالقرقرـعَّالصـمَّمــّدَّاْلديـــمَََََََّّّّّّّهمَََّّّــددَّبينـيَّمــوفقَّحــالَّاِلــق

 1َتیــلَّاِلفــهاَّمـلیَّبوائقـتصََََّّّّرةَََََّّّّّــوءَّبفجــوتَّوَّالَّأبــیَّأمـــإن

 .ورزید ثبات ودخبا گفتار و بیان روشن ی خود زدند اما او های ظالمانهبن حنبل را با شالقاحمد 

 فرمود: بر زمین افتاد زدن هنگامی که امام احمد تحت شکنجه و شالق

 و افترا است. که سراسر شرّ و مصیبتکنم اعتراف نمی دهم اما به این بدی و فجورمن جانم را می

                                                           

 .190-170صفحه  «منةَّاْحدَّوثباتهَّفيها»اثر عبدالغنی دقر. فصل  «احمد بن حنبل». بنگر به کتاب  1
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 :ثبات سید قطب

قدم ر افراد ثابتدهیم که نمایانگمی پایانکسی  قدمان را بای برگزیده برای ثبات ثابتنمونهپنج 

 .عصر جدید استدر 

ای ، گوشهسک است و همه ، شهید سید قطبقدمنمونه و الگو، امام صابر و بالدیده و ثابت این

و  هاع اذیترا با انوا . چنانکه ویدانندصر سید با طغیان و طاغوتان را میاز بال و محنت معا

 تطمیعات،واع ، همچنین او را با اناما صبر پیشه کرد و ثبات ورزیددند آزار دا شکنجه و عذابها

ید، اما صبر را آتنزل نماید و کوتاه  ها تحریک نمودند تا از ثوابتشها، سازشها و نرمشزنیچانه

 .نمودگزید و ثبات و استواری بر

تابش زق در ککه مجاهد مرحوم جابر رطاغوتان را آنطورد توسط این بخش از شکنجه دادن سی

 : دهمروایت نموده ارائه می «های اخوان در زندانهای ناصرکشتار»

و  ..د درد بوگی رسیده بود .. و مبتال به سینهسال 60میالدی به  1965 سال سید در محنت»

 ... ای و زخم معده داشت، بیماری کلیهعالوه بر آن

با  ماا گذاشته بود..نه سن و سالش تحمل چنین وضعیتی را داشت و نه بیماریش رمقی برایش 

 ..کردندی او استفاده میآن جالدان از این بیماریها در جهت شکنجه ،این حال

او را به یک صندلی بستند و از آب و غذا محرومش کردند و پیش چشم  ،تمام برای چهار روز

ای، به آب زیادی نیازمند است اما ریختند، و مشهور است که بیمار کلیه، آب را بر زمین میوی

اش را از دست زدیک بود که از شدت شکنجه، بینایی. و نی وی افزودندآنها با این کار بر شکنجه

  1.«بدهد

 ولی تطمیعات، پیشنهادهای سازش و تطمیع تا شب اجرای اعدامش نیز ادامه یافت.

ه با وی صورت پذیرفت بسند سیدشب اعدام تا و سازشهایی که  اتبرخی تطمیعبیان به 

 .کنممی

                                                           
 .133. مذابح االخوان فی سجون ناصر. تالیف: جابر رزق صفحه  1
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نزد  -انمدیر زند-کند: افسر بدنام حمزه بیسونی چنین روایت می «زینب غزالی»ن مجاهد شیرز

فشار  دبه برادرش سیّ ایشان در زندان آمد که «حمیده»مجاهد  خواهر سید قطب، یعنی شیرزن

اعدام  :ده گفتو از اعدام نجات یابد. او به حمیخواهی نماید داده عذریاورد تا از آنچه انجام ب

او که کنم یباشد نه فقط برای تو. من فکر مبزرگی برای تمام مصر می یبرادرت، زیان و ضایعه

را از  ی ممکن اووسیلهخواهیم به هر شکل و هر دهیم. ما میاز دست می دیگررا چند ساعت 

کسی هم  و را از اعدام خالصی خواهد بخشید، و، انجات دهیم. درحقیقت گفتن چند کلمه اعدام

 .تواند بر او تاثیر بگذاردجز تو نمی

 بازگوبرایش  ده بود راونی شنییسو آنچه از ب، رفتبرادرش بار به دیدار  ینآخربرای ، قطب هحمید

صر م علیهخدا سوگند اگر ارتباط ما با حکومتی خارجی ه ب»: به او گفت . سید قطبنمود

، اما ز داردتوانست مرا از گفتنش باو هیچ نیرویی در زمین نمی مکردمیاقرار حتما صحیح بود 

 .«آورمهم هرگز دروغی بر زبان نمی، و من چنین چیزی روی نداده و صحت ندارد

هی زبان آورم و عذرخوا را بردروغ سخن : آیا تو راضی هستی که آن به خواهرش گفتسپس 

 . نگو دروغنه،   حمیده به او گفت: نه ،خداخواه؟ شیرزن صبور و کنم

و مرگ هم  توانند برای خود، نفع یا ضرری داشته باشند، و زندگیبه وی گفت: آنها نمی سید

ها را احاطه آنام را ندارند. و خداوند از پشت سر، ر زندگید تصرف. و آنها توان به دست خداست

ه شعار هر کا بر زبان آورده عبارتهای عجیبی ر ،قدم و مجاهدکرده است، و این دالورمرد ثابت

 قدمی شده است از جمله:دعوتگر ثابت

احق نبه  و اگر ام پس به حکم حق راضی هستمزندانی شده ،چرا طلب بخشش کنم؟ اگر به حق»

 !!«م، طلب بخشش کناز آن هستم که از باطلام در این صورت بزرگتر زندانی گشته و باطل

-هد، نمیدنماز به یگانگی خداوند شهادت می ای که درانگشت سبابه»: ی اوهمچنین این گفته

 .«بنویسیدحکم طاغوت  یک حرف در تاییدپذیرد که 
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: اش شدند گفتخواهیخواستار عذر او،آنگاه که بخاطر عمل برای خداوند و دعوت بسوی  و نیز

 1.«!کنمخواهی نمیبا خداوند متعال معذرتهرگز از کار و عمل »

 ،امشصدور حکم اعداز پیش کند که روایت می بود بند سید قطبکه هم "ممدوح دیری"مجاهد 

پس ، دی شهید پرسیو از مفهوم کلمهنزدیک شد که در قفس قرار داشت  اوبه یکی از افسران 

د وند نزاشریعت خددهد میاست که شهادت شهید کسی »: چنین به او پاسخ داد سید قطب

 .«بهاتر از حیاتش استگران ،او

 2.«هلل الحمد»: که به اعدام محکوم شد گفتو زمانی

و فرصتی را برای سخن گفتن  به سیّد نزدیک شد، استاد احمد رائف پیش از اجرای حکم اعدامش

با لبخندی  سید قطب ؟باشیدر انتظار چه چیزی می :پرسید اوز ، پس اردپیدا ک ویبا 

 3.«پروردگارم هستم شرفیابی در محضرمنتظر »: آرام و مطمئن به او پاسخ داد قلبیبرخاسته از 

 «ور عطاراحمد عبدالغف»، دو نامه برای دوست خود استاد ادیب و پیش از اجرای حکم اعدام وی

 1967 می 2شماره  «القَّكلمة» یدو را در مجله، و هر او رسیدند و به دست در مکه فرستاد

 .با خط استاد سید قطب انتشار داد رساندمی چاپبه میالدی که در آن وقت 

یر کشیدن عتبر در به تصواست، و دو سند م های شهید سید قطباین دو نامه از آخرین نوشته

 !رونده شمار میثبات وی بر ثوابتش ب ید و درجهایمان سیّ

ایمان در  ده و ایمانم و در روشنی این اعتقاد وخودم را در عقی»: است ی نخست گفتهنامهدر 

 تر از، بهمسیر وسیله و ،، و وضوح هدفم نسبت به این امر و مستلزمات آن، درک و نگرشجان

سایش و ، خیر فراوان و نیکوئی است و بر راحتی، آیابم .. و تمام اینهاهر وقت دیگری می

رای خداوند و سپاس ب..  ام ارجحیت و برتری داردنمودهام که فدای ایمان و عقیده امتندرستی

 .«...متعال

                                                           
 دار القلم بنگرید.چاپ « سید قطب من المیالد إلی االستشهاد»این عبارات را در کتاب ما .  1

 .137مذابح االخوان فی سجون الناصر. صفحه  . 2

 .223. مؤلف: احمد رائف. صفحه البوابةَّالسوداء.  3
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اینست که تو را نسبت  -به نظرم-مهمتر از اینکه از تو تشکر کنم »: به عطار گوید 1ی دومدر نامه

اکنون شناختی .. من در همان وضعیتی هستم که خود میحال خودم مطمئن نمایم که  به

برنامه و راه و روشش را  و منهج، !نیافته بودمچنین وی را که پیشتر طورییافتم واقعا خداوند را 

و به حفظ و رعایت وی مطمئن شدم و به عهد و  !که پیشتر نشناخته بودمچنان امشناختهاآلن 

نکرده ، اطمینان حاصل که پیشتر چنینایفتم به گونهپیمانی که به مومنان داده اطمینان یا

سرم را جز برای خداوند  و امماندهام سربلند ی که بستهبر عهد و پیمان ،و من پس از آن !بودم

خود چیره است اما  ، و خداوند بر کاردهدچه اراده نماید انجام می خداوند هر و آورم ..فرود نمی

 2.«داننداکثر مردم نمی

لبخند  -دشکه سوار ماشین میدر حالی- را برای اجرای حکم اعدام بردند زمانی که سید قطب

-نامهکه صورتش گل انداخت، و خبرنگاران و روزبر لبانش نقش بست طوری یسحرآمیزملیح و 

را  است بگویدخو، هر چه که میبت کردند و سید قطب با لبخندشرا ث شاین لبخند ،نگاران

 ،و این لبخند هادر جای ننمایند بدا می، که در ثبات به او اقتپس از خود قدمِ برای دعوتگران ثابت

عوی و ثابت دخود را در زندگانی  و آثار بارز خود را در دلهای دعوتگران گذاشتتاثیر سحرآمیز 

  رقم زد.ان آن

دم هواش در سپیده: عبدالفتاح اسماعیل و محمد یوسف همراهش و دوقطب د حکم اعدام سیّ

 !میالدی اجرا شد 29/8/1966با  مصادفهجری  1366االول سال جمادی 13روز دوشنبه 

 مورد وی چنین سروده است:شاعری در

َّدیـجبهةَّالقَّعلیَّطولَّاِلََّّهَََََّّّّّــعَّاهللَّبــيداَّرفــــاَّشهـيَََّّّ

َّداــزاَّللفـبَّرمـاَّللركـاديـهَّیَّالناياَّعلمَََّّّیَّفتبقسوفَّ

َّبسمةَّاِلؤمنَّفیَّوجهَّالردیََّّتناَََََّّّّّـتَّقدَّعّلمـيناَّأنـماَّنسََََّّّّ

                                                           

 «سید قطب من المیالد إلی االستشهاد»و همچنین کتاب ما  14-13میالدی. صفحه  1967می  2شماره  «كلمةَّالق»ی . بنگر به مجله 1

 چاپ دار القلم.

 چاپ دار القلم. «سید قطب من المیالد إلی االستشهاد»بنگر به کتاب .  2
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تو در  -2. را در درازای زمان رفعت بخشیدی حق ی تو جبههشهیدی که خداوند بوسیلهای  -1

فراموش  -3 فشانی باقی خواهد ماند.نماد جانو راهنمای کاروان حق و  قلبهای ما همچون پرچم

 .ه ما آموختیایم که تو لبخند زدن به روی مرگ را بننموده

يحِهَّ که:گردید وی  مصداق متعال کالم خداونداین و  لح واَّاهلل حَّعح د  اهح اَّعح واَّمح ق  دح اٌلَّصح َِّرجح ِمنِيح َّاِلح ؤح ِمنح

بحِدياًلَّ ل واَّتح اَّبحد  مح َّوح نحتحظِر  َّيح نح َّمح مح ِمنحه  َّوح بحه  َّنححح َّقحَضح نح َّمح مح ِمنحه   مردانی مؤمنان میان در( }24-23 احزاب:) فح

 و) اندبرده بسر را خود پیمان برخی. اندبسته او با که پیمانی در اندبوده راست خدا با که هستند

 هیچ گونه آنان(. شهادت یابند توفیق که تا) انتظارند در نیز برخی و( اندسرکشیده شهادت شربت

 پیدا خود کار در تزلزلی و انحراف کمترین و) اندنداده خود پیمان و عهد در تبدیلی و تغییر

 .{(اندنکرده

 :سرایدقدمان میشاعر محنت برای ثابت

ی نماییم تا ابیاتی برگزیده از قصیدها شاعر محنت دکتر یوسف قرضاوی درنگی میب ،در آخر

را سروده و شامل حقایق و  آن «السجن الحربی»های زندان بیاوریم که پشت میلهاش را حماسی

 :، وی چنین سرودهونیه مشهور استبه نام نو مفاهیم بسیاری است 

َّأفِضَّلكمَّبفجائعيَّوشجوِّنَََََََََّّّّّّّّّوِّنــريَّفدعــضَّبخاطـارَّالقريـث

والشعرَّعوديَّيومَّعزفَّلوِّنَََََََّّّّّّّفالشعرَّدمعيَّحيَّيعَصِّنَّاْلسى  

 هایم را برای شما بیان دارم.ها و ناراحتیشعر در خاطرم شوریدن گرفت، پس بگذارید تا مصیبت

است آنگاه  فشارد و شعر، عود و ساز منشعر، اشک من است آنگاه که غم و اندوه مرا بهم می

پردازد.که آهنگهایم به سرودن می  

*** 

َّيـادَّوالتلحــىَّاْلنشـربًاَّإلـطََََََّّّّّّزِّنَّـالكَّفهـيَّاِلـومَّعاودنــوالي

َّيـونـاءَّعيـيَّومــدهاَّقلبــويمَََََََّّّّّّّيـعَّمنَّدمـمءَّتنبـهاَّعصـأَلمت

ونَِّـــأبدًاَّفكدتَّيقالَِّلَّذوَّالنَََََََََّّّّّّّّّيـوَِّفَّفمـونََّتلـةَّوالنــنوني  
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 امروزه دوباره نزد من آمد و باز، شور و اشتیاق سرودن شعر را در من برانگیخت.

جوشید و قلبم و اشکِ چشمانم هم آن را یاری شعر گرانبهایی به من الهام شد که از خونم می

 رساند.می

این شعر، نونیه است و نون همیشه در دهانم شیرین است، طوری که نزدیک است به من ذوالنون 

 شود.گفته 

*** 

َّدينـنيعَّوالتعـفَّالتصـبتخلََََََََّّّّّّّّرناــتمَّمصـواذلَّإنَّرميـلَّللعـق

َّرينـنعةَّالتعذيبَّوالتقـِفَّصَََََََّّّّّّّرَّالديثةَّقدَّعلتَّوتقدمتـمص

ٌبَّـلَّمعـيَّالَّيمـكَّ-وتفننتَّ ِفَّالعرضَّواْلخراجَّوالتلوينََََََّّّّّّذ   

نفـباْلنسعتَّـأسم َّونَّ؟ـالبالئةَّـيَّهيـرىَّفـىَّي َّـحتَََََّّّّّنهَّــخَّبطـانَّي 

هـأسم َّونَّ؟ــيَّْلنـىَّينتهـوقَّحتـبالطَََََّّّّّعتَّباْلنسانَّي ضغطَّرأس 

هـلَّجسـانَّي شعـعتَّباْلنسـأسم َّزليَّ؟ـوهَّبالفـدَّصبغـارًاَّوقـنَََََّّّّّم 

َّخـول:َّأناَّاِلسـىَّيقـحتََّّطيلَّـقىَّالَبئَّويصـعتَّماَّيلـأسم َّذوِّنـئ 

َّيـونـلـقتهمَّــدلكَّ..َّإنـاهَّعـربَََّّّىـرقَّالدجـاتََّّتتـعتَّباْلهـأسم

جيــلَّسـكَّمثــيلَّوالَّينبيــمثََََّّّّرىَّـلَّعّمَّجـمعَّفسـتََّلَّتسـإنَّكنَّ  

 علم و صنعت متهم کنید )در اشتباهید(. افتادگی در عقبگران بگو: اگر مصر ما را به به سرزنش

 )چونکه( مصر جدید در صنعت شکنجه کردن و عذاب دادن به پیشرفت و ترقی رسیده است.

نمایش و کارگردانی و اجرا، فرد تحت و چنان در این کار هنرآفرینی و خالقیت به خرج داده که 

 د.نکنخسته را شکنجه 

 کنند تا اینکه به شکل بالون در بیاید؟! میای که شکم انسان را باد آیا شنیده

و دیوانگی دهند تا که به مرز جنون میای که سر انسان را با کمربند آهنین فشار آیا شنیده

 !برسد؟
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 کشد؟!کنند و سپس به آتش میبا وازلین چرب می را ای که جسم انسانآیا شنیده

: من بدکار هستم و گویدند که میآورای که چنان بالهایی بر سر شخص نیکوکار میآیا شنیده

 !بازداشتم مستحق

خود را : پروردگارا عدالت ندآورای که به فلک رسیده و چنین فریاد بر میها را شنیدهآیا آه و ناله

 !که آنها مرا کشتند؟ بدانها نشان بده

کسی چون هیچ اید، پس، از آنچه بر سر کسی چون من آمده بپرسید چرا که اگر چیزی نشنیده

 !سازدخبر نمیها( با)از این شکنجهزندانی، تو را 

*** 

ی؟!ــالذیَّيأوينرَّـیَّالقبــكانتَّهَََََََّّّّّّّیَّزنزانةَّــيتَّفـرفتَّماَّقاســأع  

روضَّوَّتلکَّجحيمَّأهلَّالدين؟!َََّّّالَّبلَّظلمتَّالقَبَّفهوَّلذیَّالتقیََّّ  

هیَّفیَّهجْيَّالصيفَّمثلَّأتون؟!َََََََّّّّّّّةَّــردهَّثالجـتاءَّوَّبـیَّالشـیَّفـه  

ردين!ــــلبةَّالســليَّكعــــمتداخََََََََّّّّّّّّعةَّـــــاَّأوَّسبـةَِّّبــــیَّثمنيـــــنلق  

الونـرةَّالصـيةَّوَّحجـیَّالبوفـوهَََََََّّّّّّّناـةَّنومـیَّغرفـداناَّوَّهـیَّمنتـه  

ونیـوهَّأوَّيرجـاَّأرجـونَّمـیَّالكـفََََََّّّّّّائناَّـالتناَّوَّدعـجدَّلصـیَّمسـهَّ  

ام خبری داری؟ همان که مثل قبری بود که مرا آیا از مصیبتهایی که در زندان انفرادی کشیده

 !داد؟در خود جای می

ستان است اما این وب ،بلکه قبر برای افراد پرهیزکارکنم البته با این تعبیر به قبر هم ظلم می

 !باشدزندان، جهنم افراد متدین می

 !رمای تابستان همچون تنور داغ استدر زمستان همانند یخچال است، و در گ سلولسرمای این 

 !دهندهفت یا هشت نفر از ما را همانند ماهی ساردین در یک اتاق تنگ قرار می
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 مان است.یتاق پذیرایا، و هم بوفه و هم تجمع ماست و هم اتاق خواب مامحل هم  ،تاقااین 

 .میکندعاهایمان که در جهان طلب میمسجد ماست برای نماز و همچنین 

*** 

نــالقَّوالتأميـیَّاْلغـیَّعلـآسََََََّّّّّّنـموَّفلـتيلَّدونكـبةَّالباســياَّعص  

ََّّفیَّالكتبَّخْيَّخدينَّكتبی،َّفيلََََََّّّّّّالبابَّكیَّأخلواَّإلیَّسدواَّعلیََََّّّّّ  

َّنــــلَّوَّالتلحيــــوهَّبالَتتيـأتلََََََّّّّّّوخذواَّالكتابَّفإنَّأنسیَّمصحفَّ  

َّيــــنهَّيدينـورَّيقيــاَّبنـــقلبََََََََّّّّّّّّحيوانوَّخذواَّاِلصاحفَّإنَّبيَّج  

؟يـلقَّأنَّيشقونــتطيعَّاِلـأفيسََََََََََّّّّّّّّّّيـــدتـلَّعقيـبظَّيـعدنـاهللَّأس  

  .کنم، ناراحتی نمیمرا بگیرید چرا که من برای زندان و انفرادی ظالمای گروه 

 .م بهترین همنشین من هستندرا به رویم ببندید تا با کتابهایم خلوت کنم زیرا کتابهای بدر

صدای را با ترتیل و  ( مونس و همدم من است و آنا را هم از من بگیرید مصحف )قرآناگر کتابه

  .خوانممی خوش

که مرا بوسیله نور یقینش هدایت از من بگیرید در درون جسمم قلبی دارم هم ها را و اگر مصحف

  .کندمی

تواند خشیده است پس آیا کسی از مخلوقات میب ام خوشبختیی عقیدهخداوند متعال مرا در سایه

 ؟مرا بدبخت گرداند

*** 

أمنَّالنضارَّخلقتَّأمَّمنَّطي؟ََََّّّّلطانهــیَّسـرورَّفــــهاَّاِلغـاَّأيـي  

ََّّلکَّدائني،َّفكنتَّّشَّمدينََََّّّّياَّمنَّأسأتَّلكّلَّمنَّقدَّأحسنواَّ  

يــاعةَّبأمـنَّسـبََّلَّيكـوالذئَََََََََََّّّّّّّّّّّياـوهَّراعــدرَّنصبـبَّغـاَّذئـي  
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دورَّدفيـّشَّوَّحقدَّفیَّالصَََََََّّّّّّّياَّمنَّزرعتَّالَّّشَّلنََّتنیَّسویَّ  

دولَّأوالتَّعساكرَّوَّحصونَََّّّكمَّانقضتَّسيزولَّحكمکَّياَّظلومََّّ  

يــاَّ..َّوَّركنَّالظلمَّغْيَّركـّدكََََََََّّّّّّّّاءهَّــدّکَّبنـفةَّتــعاصبَّـتهـس  

ای یا ای، آیا از طالی خالص آفریده شدهکسی که به سلطه و حکمرانی خودت مغرور گشته ای

 از گِل؟

 ای، تو طلبکارانی داری، و بدترین بدهکار هستی. ی نیکوکاران بدی کردهای کسی که به همه

دار نبوده اند، و گرگ هم ساعتی امانتهستی که به عنوان چوپان نشاندهکاری تو گرگ خیانت

 است.

ی پنهان چیزی برداشت ای )بدان که( جز شر و بدی و کینهکه تنها شرّ و بدی کاشتهای کسی

 کنی.نمی

چنانکه حکمرانی حکومتهایی پایان ات از بین خواهد رفت آنای ستمکار، سلطه و حکمرانی

 های محکم بودند.ب نیروی نظامی بسیار و قلعهپذیرفت که صاح

ی ظلم کوبد .. و پایهبزودی طوفانی وزیدن خواهد گرفت که بنای حکمت را به شدت در هم می

 هم، سست و ناپایدار است.

*** 

َّخابتَّظنونكَّفهيَّشَّظنونََََََََََََّّّّّّّّّّّّظننتَّدعوتناَّمتوتَّبُضبةٍَّأ

نونــارمَّاِلسـحّدَّالصــمنّاَّكَََََََََّّّّّّّّّبليتَّسياطكَّوالعزائمََّلَّتزل  

َّفالنارَِّفَّالَبكانَّذاتَّكمونَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّإناَّلعمريَّإنَّصمتناَّبرهًةَّ

َّيميـيَّالتاريــومًاَّوفــياْلذیَََََََََّّّّّّّّّهاتاهللَّماَّالطغيانَّيزم َّنيــخَّبرُّ

َّبالسوطَّضعَّعنقيَّعَلَّالسّكيَََّّّضعَِّفَّيديََّّّالقيدَّأَلبَّأضلعي

َّنيــورَّيقيــيَّونـمنـإيَّإطفــاءَََََّّّّّبكـّلَّمـاَّأوتيـتهََََََّّّّّّتطيعَّــنَّتسـل
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َّـفالنورَِّفَّقلبيَّوقلب َّريَّومعينيـيَّناصـّيَّ..َّوربـّربَََََََّّّّّّّيَِّفَّيديح

يــياَّدينـًمَّليحـوتَّمبتســوأمََََََََََّّّّّّّّّّسأعيشَّمعتصًمَّبحبلَّعقيدِت  

 یت، راه بهان و پندارهاگردد؟ گمای، نیست و نابود میکه دعوت ما با ضربه یاآیا گمان کرده

 چونکه بدترین گمانها است.گردد و ناکام میبرد جایی نمی

 قی مانده است.های ما کماکان همانند شمشیر برّان و آخته بای تو پوسیده شد اما ارادهتازیانه

 است. شدید و پُر شرردر آتشفشان موجود به خدا سوگند که سکوت ما موقت است چنانکه آتش 

من می  دعوتها را شکست نخواهد داد و تاریخ شاهد سوگندبه خدا قسم هیچگاه اذیت و آزار، 

 باشد.

 ...دستانم را به بند بکش، اعضای بدنم را با شالق آتش بزن، بر گردنم چاقو قرار بده

 توانی ایمان و نور یقین مرا خاموش گردانی.اما هر کاری بکنی باز هم نمی

ر و مددکار من د، و او نیز یاوقرار دار پروردگارم انچرا که نور در قلب من است، و قلبم در دست

 باشد.می

 1ام زندگی خواهم کرد، و خندان خواهم مرد تا دینم زنده بماند.چنگ زدن به عقیده با

 پایان
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